
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทางโปรแกรม Zoom 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา     ประธานกรรมการ 
 นายกรัฐมนตรี   
๒. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย     รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ประธานวุฒิสภา    
๓. พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์     กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม   
๔.  พลต ารวจเอก ปิยะ  อุทาโย     กรรมการ 

 ผู้แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
๕. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม     กรรมการ 
 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๖. นายสนิท  อักษรแก้ว      กรรมการ 
  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๗.  นายสนั่น  อังอุบลกุล     กรรมการ 

 ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๘. นายช านาญ  ศรีสวัสดิ์     กรรมการ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๙. นายกอบศักดิ์  ดวงดี      กรรมการ 

ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย 
๑๐. นายวิษณุ  เครืองาม      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๑.  นายกานต์  ตระกูลฮุน     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๒. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๓. นายดนุชา  พิชยนันท์     กรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๔. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๕. นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๖.  นายชวน  หลีกภัย      รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๑๗. พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์       กรรมการ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 



๒ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๑๘. พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้    กรรมการ 
ผู้บัญชาการทหารบก 

๑๙. พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ     กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ 

๒๐. พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ    กรรมการ 
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๒๑. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์    กรรมการ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

๒๒. นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล     กรรมการ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๒๓. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ      รองประธานกรรมการคนที่สาม 
รองนายกรัฐมนตรี 

๒.  นายชาติศิริ  โสภณพนิช     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. นายบัณฑูร  ล่ าซ า      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑. นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๒. นายอนุชา บูรพชัยศรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

     ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ส านักโฆษก ส านักนายกรัฐมนตรี 
๓. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงบประมาณ 
๔. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

     แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง  
๕. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิสิษฏ์สรอรรถ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 
๖. นายปภณ โชคธนวณิชย์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง ๑  
๗.  นางสาวรานี อิฐรัตน์   ผู้อ านวยการกอง ๓ รักษาราชการแทน  

      ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๘. นายจีรพัฒน์ พฤฒิสืบ  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
๙.  นางอภินันท์  ศรีระสันต์   รองผู้อ านวยการบริหาร 



๓ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑๐. พลต ารวจตรีหญิง ฉันทิชา กนษิฐานนท ์ ผู้ก ากับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

กองยุทธศาสตร์ (ผบก.ยศ.) 

กระทรวงกลาโหม 
๑๑.  พลเรือตรธีนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์

ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
๑๒. นางสาวปิยนชุ วุฒิสอน  ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
๑๓. นางกาญจนา ภู่มาล ี   ผู้อ านวยการกองนโยบายและวชิาการสถิติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๔. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๕.  นายวิโรจน์ นรารักษ์   รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๖.  นายโสภณ แท่งเพ็ชร์   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๑๗.  นางสาวนุชจรี วงษ์สันต ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
๑๘.  นางสาววรรณภา คล้ายสวน   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๑๙. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศ 

๒๐. นายศุภสิทธิ์  ฟองสมุทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๒๑. นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมส าคัญที่เน้นการด าเนินการในระยะต่อไปของยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ต้องมีการ
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาได้เห็น
ความก้าวหน้าการพัฒนาประเทศตามล าดับ มีการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายและมีการด าเนินการที่ยังคง 
ไม่บรรลุเป้าหมาย จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 



๔ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทางโปรแกรม (Zoom) โดยได้แจ้งเวียนขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๕ และขอให้คณะกรรมการฯ แจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายัง
ส านักงานฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒. มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ที่เห็นชอบ ใน ๔ แนวทาง โดยแนวทางที่ ๑ การเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา 
ทุกมิติ  และทุกพ้ืนที่ ในประเทศ แนวทางที่  ๒ การร่วมแก้ ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน 
ลงพื้นที่ตรวจสอบหากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) ให้ ศจพ. ทุกระดับและ 
ทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ น าเมนูแก้จนมาประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มเป้าหมาย
วิกฤติสามารถอยู่รอดและด ารงชีพอยู่ได้ตามภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  และบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการลงพ้ืนที่ในระบบ Logbook แนวทางท่ี ๓ การร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 
ให้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ ร่วมกันวางแผนและจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/
มาตรการต่าง ๆ บนข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนมากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้งให้พัฒนาต้นแบบ ศจพ. น าร่อง
เพ่ือน าไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป และ แนวทางที่ ๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 ให้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่ น าเข้าข้อมูลในระบบ Logbook อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย ศจพ.จ. ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา/พัฒนาคนเป้าหมายของ 
ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๒๘,๐๑๙ คน หรือ ๖๒๕,๙๑๙ ครัวเรือน โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินการลงพ้ืนที่
ช่วยเหลือและพัฒนาในภาพรวมร้อยละ ๙๘ รวมทั้งได้มีการการจัดตั้ง “คณะท างานก าหนดขั้นของการ
พัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานของแต่ละขั้นการพัฒนา เพ่ือน าไปใช้เป็นเกณฑ์กลางส าหรับการประเมินการหลุดพ้น
แต่ละขั้นของการพัฒนา การพัฒนาระบบ TPMAP เพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคล เพ่ือน าประกอบการจัดท าดัชนีการพัฒนาคนหลากหลาย
มิติ (MPI) ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
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(ศจพ.น าร่อง) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพ้ืนที่และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยจะมีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบมีแนวทางการด าเนินการร่วมกันผ่านกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ระดับพ้ืนที่ (๒) การออกแบบแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนาเพ่ือหาต้นแบบแนวทางการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
(๓) การประเมินผลกระทบของชุดโครงการ/สวัสดิการ/ความคุ้มครองทางสังคม โดยมีการวางแนวทางการ
พัฒนาในพ้ืนที่ต้นแบบ ๓ จังหวัด ๖ พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลปางสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง และ
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดอุดรธานี ต าบลนาฟู 
อ าเภอเพ็ญ และเทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอเมือง และจังหวัดสระบุรี ต าบลดาวเรือง หรือ ต าบลนาโฉง 
อ าเภอเมือง และเทศบาลต าบลตะกุด อ าเภอเมือง 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๓.๑ ประธานกรรมการ เน้นย้ าถึงความส าคัญของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการของ ศจพ. โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณการ โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลัก
ในการด าเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ ๕ มิติการพัฒนา ได้แก่ 
ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละมิติ รวมถึงจัดท า
โครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพ้ืนที่
และภูมิสังคมโดยค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการด าเนินการ นอกจากนี้ ควรให้
ความส าคัญกับการมีข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าสามารถระบุตัวตนของกลุ่มเป้าหมายแบบชี้เป้าได้  
ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลต้องด าเนินการส ารวจ 
ลงพ้ืนที่ เพ่ือจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบข้อมูลและการแสดงผล
ข้อมูลในระดับพ้ืนที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการของ ศจพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศและมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง 
และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน ศจพ. เป็นการด าเนินงานในระยะที่ ๑  
ซึ่งมุ่ งเน้นให้กลุ่มคนเป้าหมายสามารถอยู่รอด โดยมุ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน ปากท้อง  
ความเป็นอยู่ และหนี้สิน น าไปสู่การพัฒนาในระยะที่ ๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง อยู่ได้ด้วยตนเอง และระยะที่ ๓ การพัฒนาสู่
ความยั่งยืน โดยจะต้องสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นขั้นการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่  โดยการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐได้ด าเนินการ 
ผ่านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานที่ต้องสะท้อนสภาพปัญหาและสภาพสังคมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรต้อง
ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติมในระบบ TPMAP เพ่ือให้คนที่ตกหล่นได้รับความ
ช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณาปรับเพ่ิมมิติความขัดสนให้ครอบคลุม
สภาพปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยต่อไป และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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๓.๓ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในการด าเนินงานในพ้ืนที่ต้นแบบ (ศจพ. น าร่อง) 
โดย ศจพ. ทุกระดับในพ้ืนที่ เร่งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มคนเป้าหมายให้ครบถ้วน  
และด าเนินการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาตามความต้องการในมิติการพัฒนา  โดยมีเมนูแก้จน
เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการในขณะเดียวกันส านักงานฯ จะด าเนินการพัฒนา Dashboard 
อย่างคู่ขนานเพ่ือใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP และข้อมูล
ศักยภาพในพ้ืนที่ที่ส าคัญ ตลอดจนด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าแนวทางในพ้ืนที่ต้นแบบไปขยายผลการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

๔. มติที่ประชุม  รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๑. กรรมการ (พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ) ได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบภาพรวมของ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๖๗๐) ตามที่เสนอในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายฯ ๑๗ นโยบายและ
แผนความม่ันคง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๒. สาระส าคัญ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ รองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”  
ซ่ึงยึดโยงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดย (ร่าง) นโยบายฯ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้แทนนโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุด  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย (ร่าง) นโยบายฯ มีกรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ
ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และ/หรือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(แผนระดับที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งได้ก าหนดเค้าโครง ๖ ส่วน ดังนี้  

๒.๑  ความส าคัญและสถานะของนโยบายและแผนระดับชาติฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีเป้าหมายสูงสุด 
ในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ด้านความมั่นคง และเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

๒.๒  การประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ และบริบทความม่ันคงในระยะ ๕ ปี ได้ให้ความส าคัญ 
กับภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทย ขีดความสามารถ ก าลังอ านาจของชาติ  
และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง (โลก ภูมิภาค ไทย) 

๒.๓  การก าหนดวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สาระส าคัญของ ๑๗ นโยบาย
และแผนความม่ันคง โดยแบ่งเป็น ๒ หมวด รวม ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ หมวด
ประเด็นความม่ันคง ประกอบด้วย ๑๓ นโยบายและแผนความมั่นคง ว่าด้วยเรื่องที่มีความส าคัญ 
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หรือ เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบสูง และ หมวดประเด็นศักยภาพความม่ันคง เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินการส าคัญของหมวดประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง  
คือ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมและการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ การพัฒนาระบบ
ข่าวกรอง การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ในระดับ
ต าบลเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๒.๔  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT: 
PDCA) เพ่ือให้เกิดกระบวนการท างาน “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” ให้ความส าคัญกับ 
การขับเคลื่อนผ่านแผนระดับที่ ๓ และแผนงบประมาณ รวมถึงก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
ในแต่ละนโยบายและแผนความมั่นคงทั้ง ๑๗ เรื่อง และการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานรองรับ โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกหลักก ากับและ
ติดตามในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับการขับเคลื่อนเพ่ือติดตามและประเมินผล ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  

๒.๔.๑ ระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

๒.๔.๒ ระดับส่วนกลาง คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ จ านวน ๕ คณะย่อย  

๒.๔.๓ ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีการ
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

๒.๕  ภาคผนวก โดยมีรายละเอียด ได้แก่ กระบวนการจัดท า แผนที่กลยุทธ์ ตารางสรุปตัวชี้วัดชุดค าอธิบาย
ตัวชี้วัด และแผนระดับท่ี ๓ รองรับการขับเคลื่อน 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

ประธานกรรมการ เน้นย้ าถึงความส าคัญในประเด็นความมั่นคงของประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียง
ประเด็นทางการทหารแต่ครอบคลุมมิติความมั่นคงด้านอ่ืน ๆ อย่างหลากหลายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง ส่งผลให้
ประเด็นความมั่นคงเป็นประเด็นส าคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐควรให้ความส าคัญ 

๔. มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) และมอบหมายให้ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของการปรับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบหลักการ แนวทาง 
และการด าเนินการปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ  
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ในระหว่างวันที่  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความ
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ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งในคราวการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ๖ คณะ 
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และมอบหมายให้ส านักงานฯ ด าเนินการ
เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนแม่บทฯ ด าเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
(Plan-Do-Check-Act : PDCA) โดยยึดหลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) การปรับเป้าหมาย ที่พุ่งเป้าสู่การมองเป้าหมายร่วมกัน 
ซึ่งจะมีการปรับเป้าหมายแผนแม่บทฯ เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น โดยยังคงจ านวนเป้าหมายตามเดิม  
(๒) การปรับตัวชี้วัด ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) แทน และกรณีตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือไม่มี 
ค านิยามที่ชัดเจน หรือมีความซ้ าซ้อนกันระหว่างประเด็นแผนแม่บทฯ (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีสถานการณ์  ณ ปีปัจจุบันที่มีการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แล้ว และ (๔) การปรับแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า
แห่งประเทศไทย (FVCT) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการด าเนินการปรับแผนแม่บทฯ สรุปผลได้ดังนี้ 

๒.๑ การปรับเป้าหมาย ได้แก่ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทประเด็นฯ (Y๒) มีจ านวนคงเดิม ๓๗ เป้าหมาย 
และ (๒) เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยมีการควบรวมเป้าหมายและปรับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) แบ่งออกเป็น ๓ กรณ ี

๒.๑.๑ กรณีการปรับถ้อยค าของเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และมีความครอบคลุม 
จ านวนทั้งสิ้น ๗ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยในการปรับถ้อยค าดังกล่าวหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกัน
พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ เพ่ือส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒.๑.๒ กรณียกเลิกเป้าหมาย เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทอ่ืน ๆ 
จ านวนทั้งสิ้น ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยในการยกเลิกเป้าหมาย จะต้องมีการยกเลิก
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (จ.๓) รวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าฯ และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าว  

๒.๑.๓ กรณีเพิ่มเติมเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น ๖ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยในการเพ่ิมเติมเป้าหมายจะต้องพิจารณาก าหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (จ.๓) เพ่ิมเติม รวมทั้งด าเนินการจัดท าห่วงโซ่
คุณค่าฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่มีการยุบรวม เพ่ิมเติม หรือยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ จ าเป็นต้องมีการ
พิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๒ การปรับตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทประเด็นฯ (Y๒) จ านวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด 
จากเดิม มีจ านวน ๓๙ ตัวชี้วัด และ (๒) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) จ านวนทั้งสิ้น 
๑๖๗ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจ านวน ๑๗๐ ตัวชี้วัด  

๒.๓ การปรับค่าเป้าหมาย ได้แก่ (๑) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทประเด็นฯ (Y๒) จ านวนทั้งสิ้น ๔๑  
ค่าเป้าหมาย จากเดิม มีจ านวน ๓๙ ค่าเป้าหมาย และ (๒) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๗๒ ค่าเป้าหมาย จากเดิมมีจ านวน ๑๖๖ ค่าเป้าหมาย 

๒.๔ แนวทางการพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๒ แนวทาง จากเดิม มีจ านวน ๓๗๕ แนวทาง โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน จ านวน ๗๙ แนวทาง เพ่ิมเติม จ านวน ๒๗ แนวทาง และยกเลิก จ านวน ๗ แนวทาง 

๓. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอข้อสังเกตจากการด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ซึ่งพบว่าหลาย
เป้าหมายยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของทุกปี หรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพการประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยส านักงานฯ จะด าเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่อไป รวมทั้งการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐต้องมุ่งไปที่
เป้าหมายไม่ใช่การด าเนินการเพ่ือการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดระดับนานาชาติจะเป็น
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาจากภายนอก ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงสถานะของประเทศไทยในมิติการพัฒนานั้น ๆ 

๔. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป โดยยึดหลัก
วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป  
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๔.๑ การวางแผน (Plan) ส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพสร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับ 
ของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนทั้ง
สองระดับ 

๔.๒ การปฏิบัติ (Do) 

๔.๒.๑ หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนระดับที่ ๓ หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ 
ราย ๕ ปี และรายปี รวมทั้งโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๔.๒.๒ หน่วยงานกลางท าความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y๑) 

๔.๒.๓ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไปสู่
ระดับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๒.๔ ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 



๑๐ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๔.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 

๔.๓.๑  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการการจัดเก็บ/จัดท าข้อมูลส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  (Open Data Portal for 
Monitoring and Evaluating Government : Open-D) อย่างต่อเนื่อง 

๔.๓.๒  กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด าเนินการติดตามการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ  
อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินการของหน่วยงานที่สามารถส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๓.๓  หน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน รวมถึงแผนระดับที่ ๓ และ
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.๔ การปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) ส านักงานฯ ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

๕. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๕.๑ ประธานกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับการปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ของประเทศ และสะท้อนการด าเนินงานของหน่วยงานในลักษณะเชิงบูรณาการ รวมทั้งหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องท าความเข้าใจในการมองเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนระดับที่ ๑ 
และแผนระดับท่ี ๒ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๒ กรรมการ มีความเห็นเพ่ิมเติมในการปรับตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ในประเด็น ความมั่นคง 
ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงอันจะส่งผล
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และในส่วนของการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิดในการบริหารจัดการแผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง เห็นควร
ปรับหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็น ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง เป็น 
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ กรรมการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการ
ปรับค่าเป้าหมายของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๐๕๐๓๐๒ อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดการระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ซึ่งหากภาครัฐสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เพ่ิมขึ้นจะ
ท าให้ประเทศไทยมีก้าวหน้าในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 

๖. มติที่ประชุม 

๖.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)  
โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือใช้ 
ในการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนฯ 
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ 

๖.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 



๑๑ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยส านักงานฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่ 
คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท าข้อเสนอโครงการฯ (๓) การจัดล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอโครงการฯ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้  ในภาพรวมการจัดท าโครงการฯ  
ในปี ๒๕๖๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินโครงการฯ และในส่วนของผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการมากยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากจ านวนข้อเสนอโครงการฯ ในปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ 
จ านวน ๑,๐๒๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘) จากข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานน าเข้าในระบบ 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ านวน ๒,๖๑๙ โครงการ ซึ่งเป็นจ านวนที่เพิ่มขึ้นจาก 
ปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) จ านวน ๒ เป้าหมาย  
ที่หน่วยงานไม่ มีการจัดส่ งข้อเสนอโครงการฯ ได้แก่  เป้ าหมาย ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน และเป้าหมาย ๑๑๐๔๐๒ 
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดท าโครงการฯ โดยเฉพาะการมองเป้าหมาย
ร่วมกัน พบว่า สถานะการการบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) และเป้าหมาย 
ทีต่่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่หน่วยงานควรพุ่งเป้าด าเนินการ ยังมีการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย โดยเป้าหมาย  
(สีแดง) มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญเพียง จ านวน ๒๓๙ โครงการ และเป้าหมายระดับ 
(สีส้ม) จ านวน ๒๔๑ โครงการ คิดเป็นสัดส่วนที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญคิดเป็นเพียงร้อยละ ๔๐ 
ของเสนอโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งบางข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานจัดส่งมา
อาจยังขาดการอ้างถึงข้อมูลสถิติและงานวิจัยในการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

๓. กรรมการและเลขานุการ ไดเ้สนอแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ หน่วยงานของรัฐ ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และประสานหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน 
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เพ่ือจัดท าโครงการฯ และปรับปรุงรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการน าเสนอ 
ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งจัดท าแผนระดับที่ ๓ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการที่มีการบรรจุโครงการ
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ โดยหน่วยงานจะต้องใช้ชื่อโครงการตามที่ เสนอมาเท่ านั้น 
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯ และประสงค์ 
จะเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ 



๑๒ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๓.๒ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ ประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของหน่วยงาน 
รวมทั้งจัดให้มีการให้ค าปรึกษา (คลินิกให้ค าปรึกษาโครงการฯ) เพ่ือให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ 
สามารถหารือแนวทางการจัดท าโครงการฯ  

๓.๓ ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการฯ ศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการการจัดท าโครงการฯ  
และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ รวมทั้ง ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ อย่างเที่ยงตรง 
และเป็นธรรม 

๓.๔ ส านักงบประมาณ หารือร่วมกับส านักงานฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตลอดกระบวนการการด าเนินงาน 
อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ของโครงการ/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) เป็นหลัก และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยให้ความส าคัญกับโครงการ 
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นล าดับแรก 

๓.๕ ส านักงานฯ สร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้หน่วยงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อน
การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายและค านิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือให้หน่วยงานและผู้มีสิทธิ์
ให้คะแนนมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๔.๑ ประธานกรรมการ หน่วยงานบางส่วนอาจยังขาดความเข้าใจในการมองเป้าหมายและการวิเคราะห์
ช่องว่างการพัฒนาของประเทศร่วมกัน สะท้อนได้จากการเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่ยังไม่ครอบคลุมกับภารกิจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ของหน่วยงาน รวมทั้งข้อเสนอโครงการฯ ที่ไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ 
การพัฒนาของประเทศในภาพรวม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน าปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า 
ของประเทศไทยที่ควรให้ความส าคัญในปี ๒๕๖๗ ไปใช้ประโยชน์จัดท าข้อเสนอโครงการฯ อย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ และติดตามโครงการที่ยังขาดความพร้อมฯ  
ให้สามารถด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ และเร่งรัด 
ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR  

๔.๒ กรรมการ ควรให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่ไม่มีหน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ านวน  
๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมาย ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ และ
เป้าหมาย ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีฯ ซ่ึงอาจไม่สะท้อนการปรับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดให้
มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการ/
การด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายมารองรับ 

๕. มติที่ประชุม 

๕.๑ เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป ตามที่ส านักงานฯ  
ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ  



๑๓ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๕.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาตาม ข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ หมวด ๑๖ ที่บัญญัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตามมาตรา ๒๕๘ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ในมาตรา ๒๕๗ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งหากนับจากวันที่แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศบังคับใช้  
ระยะเวลาการด าเนินการจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ แล้ว โดยมีตัวอย่าง
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ ด้านการเมือง มีการจัดท าแอปพลิเคชัน Civic Education เพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน มีการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในหน่วยงานราชการมากขึ้น ซึ่ งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษในหน่วยงานราชการได้  
ด้านกฎหมาย ในส่วนการจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายได้มี
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้บังคับ
เรียบร้อยแล้ว ด้านกระบวนการยุติธรรม   ในส่วนการมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดให้มีการถ่วงดุลอ านาจการสอบสวนระหว่างหน่วยงาน 
และได้มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้น  
ด้านการศึกษา ในส่วนของการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  พิจารณาจาก
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา อายุ ๓-๕ ปี เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ามีการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ด้านเศรษฐกิจ มีการปรับโครงสร้างให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 
และสามารถช่วยเหลือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้มากขึ้น 

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถเป็นไปได้อย่าง
เหมาะสม ทั ้งในส่วนของการด าเนินการประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับ ๒ อ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกด้านของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนระดับ ๒ อื่น ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
แผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว  ทั้งการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้มี 
การด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้เหลือหน้าที่ของคณะกรรมการเพียงหน้าที่เดียว 
ในส่วนของประธานกรรมการยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศ  รวมถึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกลไกการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง



๑๔ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

หลังจากสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย การพิจารณาทบทวน แก้ไข และ
ยกเลิกบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของแผนระดับที่ ๒  
การด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มีความต่อเนื่องโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
หน่วยงานร่วมด าเนินการผ่านกลไกของแผนระดับที่  ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  การพิจารณาความความจ าเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(ป.ย.ป.)  การพิจารณาทบทวนบทบาทและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนระดับ ๒ อ่ืน เป็นกรอบในการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงกลไก กรรมการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งการจัดท า
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ยังเหลือการจัดท ารายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม 
– ธันวาคม ๒๕๖๕) และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕  
ที่ต้องใช้ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานเข้าในระบบ eMENSCR 
ภายใน ๓๐ วันของไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๓. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการภายหลังการสิ้นสุด 
ของแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นผลจากข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ  

๓.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐน าประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ยังต่อเนื่อง ไปด าเนินการผ่านกลไก
ของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยส านักงานฯ 
จะหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือพิจารณา
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพ่ือผลักดันผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศเกิดผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓.๑.๒ ให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวน ยกเลิก กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และ 
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในระยะถัดไป อาทิ ส านักงานฯ 
พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับแผนสามระดับ โดยตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของแผนสามระดับ 

๓.๑.๓ ส านักงานฯ และส านักงาน ก.พ.ร. หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนอ านาจหน้าที่และ
บทบาทการด าเนินงานของส านักงาน ป.ย.ป. ตามข้อ ๑๖ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓.๒ แนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ 

๓.๒.๑ หน่วยงานและ/หรือผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ  
ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้คงเหลือเพียงภารกิจหน้าที่ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 
๒๕๖๕ โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาทบทวนบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้



๑๕ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการด าเนินการ รวมทั้ง
กลไกและกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อไป 

๓.๒.๒ การด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ
ห้วงเวลาด าเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ  ทั้ งในส่วนของการรายงานผล 
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR การจัดท ารายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฯ ส าหรับรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผล
การด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย  

ประธานกรรมการ ได้เน้นย้ าและให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว  โดยที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ให้เห็น  
ในหลายด้าน แต่ก็ยังจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินงานต่อเนื่องไป โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าไป
ด าเนินการต่อผ่านแผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ อ่ืนที่มี เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป   
รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศตามห้วงเวลาที่ก าหนดให้เห็นผลต่อไป 

๕. มติที่ประชุม 

๕.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ 
และแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ  ตามที่
ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ 

๕.๒ มอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณา ตามข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๑. กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ แล้ว โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบ (ร่าง) แผนดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีก าหนด
จะเข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะมีกลไกในการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ได้แก่ กลไกในระดับนโยบาย
และกลไกในระดับพื้นที่ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้มีการมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาลงสู่
พ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ประเทศ ด้วย ๒ กลไกการขับเคลื่อน
ส าคัญ คือ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพ้ืนที่ 
สู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในต าบล สรุปได้ ดังนี้ 

๑.๑ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและ



๑๖ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

๑.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในระดับต าบล โดยการสร้างเครือข่าย
ระดับต าบลเพ่ือเชื่อมโยงการท างานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
ได้แก่ กลไกการปกครองท้องที่ กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กลไกองค์กรภาคประชาชน 
และกลไกองค์กรในต าบลอื่น ๆ ตามหลักการประสานก าลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” เพ่ือน า
ประเด็นของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการและวิสัยทัศน์ของ
ต าบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่ 

๒. กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  

๒.๑ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม 
และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปพิจารณาประกอบแนวคิดการด าเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ 
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยน าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเปิดช่องทางและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดงความเห็น และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ 

๒.๒ การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป โดยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตามสิทธิ หน้าที่ 
และเสรีภาพของพลเมือง พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟัง  และส ารวจความเห็นของประชาชน 
และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนฯ มีความครอบคลุมถึงการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับที่ ๓ และการจัดท าแผน
และโครงการในระดับจังหวัด รวมถึงมีกลไกการติดตามประเมินผล ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากกลไกและ
ระบบที่อยู่เดิม พร้อมทั้งการประสานการท างานร่วมกับองค์กรและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 

๓. กรรมการและเลขานุการ จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
จ านวน ๕ คณะ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ สามารถด าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการท างานของส่วน
ราชการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และมีส านักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่จะเชื่อมโยงการท างาน
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหมายรองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการถ่ายทอดการด าเนินงานลงสู่พื้นที่โดยเฉพาะในระดับต าบล 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป 

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

๔.๑ กรรมการ ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึงการมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากภาคเอกชนโดยเฉพาะ 
ในระดับจังหวัดและอ าเภอล้วนมีความรู้และความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของพ้ืนที่เป็นอย่างดี  
มีศักยภาพในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงบประมาณเป็นของตนเอง และมีกลไก



๑๗ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมรองรับในทุกจังหวัด โดยภาคเอกชนในระดับพ้ืนที่สามารถ 
ช่วยขับเคลื่อนผ่านนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม (One Province One Industry) ดังนั้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรพิจารณาให้ภาคเอกชน  
ทั้ง ๓ สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทยอยู่ร่วมในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้วย 

๔.๒ กรรมการ ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพ้ืนที่ถือเป็น
กลไกส าคัญในการกระจายการพัฒนาลงสู่ พ้ืนที่และสู่กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร  
ในชนบทห่างไกลซึ่งมักขาดการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญกับการ  
มีส่วนร่วมของเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งผู้ประกอบการในภาคการเกษตร 
และภาคบริการ ให้สามารถร่วมขับเคลื่อนหมุดหมายด้านเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวและการค้า 
อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๕. มติที่ประชุม 

๕.๑ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๓  

๕.๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๕ คณะ ตามองค์ประกอบที่ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้ส านักงานฯ 
ด าเนินกระบวนการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาลงนาม 
ในค าสั่งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความเป็นมาของการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ค านึงถึง
ความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
ห้าปี โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นจะอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  โดย
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน ๑๒ ท่าน และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม จ านวน ๑ ท่าน  
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๓ ท่าน ต่อมาได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุลาออกและอายุ
ครบ ๗๕ ปี จ านวน ๗ ท่าน เป็นผลให้ปัจจุบันมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๖ ท่าน โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน จะด ารงต าแหน่งครบวาระห้าปีตามที่กฎหมายก าหนดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช นายบัณฑูร ล่ าซ า นายวิษณุ เครืองาม และ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ครบวาระห้าปี ทั้งนี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันแต่งตั้งในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘  



๑๘ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๒. การด าเนินการ ส านักงานฯ ได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน ที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งและสามารถแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในวาระถัดไปอีกได้หนึ่งวาระจนครบห้าปี ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน 
นายชาติศิริ โสภณพนิช นายบัณฑูร ล่ าซ า และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีก่อนครบ
วาระในห้วงห้าปี ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม จะด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ และพลเอก  
อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะด ารงต าแหน่งถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้มีการสรรหาบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และน าเสนอ
ตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๓. มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๒ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความเป็นมาของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที ่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และ ฉบับที ่ ๒  
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จ านวน 
๖ คณะ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบก าหนด ๕ ปี นับจาก
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ซึ่งเป็นการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละไม่เกิน ๕ ปี และมีอายุไม่เกิน ๗๕ ปีบริบูรณ์ และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่เข้า
รับหน้าที่ โดยให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่ งหรือหลายคณะ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งในส่วน
ของการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน และการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง ๒๓ ประเด็น และในส่วนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานรัฐให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ นั้น ให้เป็นไปตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติชุดปัจจุบันจะครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแผนแม่บทฯ 
หรือพบว่าการด าเนินการของหน่วยงานรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความ
เหมาะสมข้ึนใหม่ได้ในโอกาสต่อไป ดังนั้น จึงขอยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือส านักงานฯ จะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไป 



๑๙ 

( 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย ประธานกรรมการได้เน้นย้ าว่าหากจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติชุดใหม่ ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อภารกิจหน้าที่ เพ่ือไม่ให้  
เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 
ให้มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและหลากหลายกลุ่มอายุด้วย 

๔. มติที่ประชุม 

๔.๑ เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้น
จากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เนื่องจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕ ของระเบียบฯ ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จ โดยให้วาระการด ารงต าแหน่ง
สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔.๒ เห็นชอบให้ส านักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่  
และด าเนินกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

   - ไม่มี - 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายดนุชา  พิชยนันท์) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงาน 


