รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางโปรแกรม Zoom
กรรมการผู้มาประชุม
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
๒. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา
๓. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลตารวจเอก ปิยะ อุทาโย
ผู้แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๕. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๖. นายสนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๘. นายชานาญ ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๙. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
ผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทย
๑๐. นายวิษณุ เครืองาม
๑๑. นายกานต์ ตระกูลฮุน
๑๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
๑๓. นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๔. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๕. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๖. นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๗. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
กรรมการ

๒
๑๘. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบก
๑๙. พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ
๒๐. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒๑. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒๒. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒๓. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการผู้ลาประชุม
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช
๓. นายบัณฑูร ล่าซา

รองประธานกรรมการคนที่สาม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑. นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
๒. นายอนุชา บูรพชัยศรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
สานักโฆษก สานักนายกรัฐมนตรี
๓. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
สานักงบประมาณ
๔. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
แทน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง
๕. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิสิษฏ์สรอรรถ ผู้อานวยการสานักงาน ป.ย.ป.
๖. นายปภณ โชคธนวณิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกอง ๑
๗. นางสาวรานี อิฐรัตน์
ผู้อานวยการกอง ๓ รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงาน ป.ย.ป.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๘. นายจีรพัฒน์ พฤฒิสืบ
๙. นางอภินันท์ ศรีระสันต์

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
รองผู้อานวยการบริหาร
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๓
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๐. พลตารวจตรีหญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ ผู้กากับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
กองยุทธศาสตร์ (ผบก.ยศ.)
กระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเรือตรีธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์
สานักงานสถิติแห่งชาติ
๑๒. นางสาวปิยนุช วุฒิสอน
๑๓. นางกาญจนา ภู่มาลี

ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนโยบายและแผนกลาโหม
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๔. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๕. นายวิโรจน์ นรารักษ์
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๖. นายโสภณ แท่งเพ็ชร์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
๑๗. นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
๑๘. นางสาววรรณภา คล้ายสวน
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๙. นางสาวสรยา ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
๒๐. นายศุภสิทธิ์ ฟองสมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒๑. นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยต้อนรับกรรมการและผู้ เข้าร่วมประชุม
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
โดยมีระเบี ย บวาระการประชุมส าคัญ ที่ เน้ นการดาเนินการในระยะต่อไปของยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องมีการ
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาได้เห็น
ความก้าวหน้าการพัฒ นาประเทศตามลาดับ มีการดาเนินการที่บรรลุเป้าหมายและมีการดาเนินการที่ยังคง
ไม่บรรลุเป้าหมาย จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๔
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการแจ้งเวียนขอมติเพื่ อรับ รองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ช าติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางโปรแกรม (Zoom) โดยได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๕ และขอให้ คณะกรรมการฯ แจ้งการแก้ไขรายงานและรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายัง
สานักงานฯ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจ ารณารับ รองรายงาน
การประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (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) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินงาน ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ทุ ก มิ ติ และทุ ก พื้ น ที่ ใ นประเทศ แนวทางที่ ๒ การร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ บุ ค คล/ครั ว เรื อ น
ลงพื้นที่ตรวจสอบหากลุ่มเป้าหมายวิกฤต และเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) ให้ ศจพ. ทุกระดับและ
ทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ นาเมนูแก้จนมาประกอบการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มเป้าหมาย
วิกฤติสามารถอยู่รอดและดารงชีพอยู่ได้ตามภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการลงพื้ น ที่ ในระบบ Logbook แนวทางที่ ๓ การร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาคนอย่ า งยั่ งยื น
ให้ ศจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนและจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน/
มาตรการต่าง ๆ บนข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนมากกว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้งให้พัฒนาต้นแบบ ศจพ. นาร่อง
เพื่อนาไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อ ไป และ แนวทางที่ ๔ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ให้ ศจพ. ทุกระดับและทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ นาเข้าข้อมูลในระบบ Logbook อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย ศจพ.จ. ได้มีการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนาคนเป้าหมายของ
ปี ๒๕๖๕ จานวน ๑,๐๒๘,๐๑๙ คน หรือ ๖๒๕,๙๑๙ ครัวเรือน โดยมีความก้าวหน้าการดาเนินการลงพื้นที่
ช่วยเหลือและพัฒนาในภาพรวมร้อยละ ๙๘ รวมทั้งได้มีการการจัดตั้ง “คณะทางานกาหนดขั้นของการ
พัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อกาหนดค่ามาตรฐานของแต่ละขั้นการพัฒนา เพื่อนาไปใช้เป็นเกณฑ์กลางสาหรับการประเมินการหลุดพ้น
แต่ละขั้นของการพัฒ นา การพัฒนาระบบ TPMAP เพื่อรองรั บการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อนาประกอบการจัดทาดัชนีการพัฒนาคนหลากหลาย
มิติ (MPI) ระดับประเทศและระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๕
(ศจพ.นาร่อง) ร่วมกับ ศจพ. ในระดับพื้ นที่และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยจะมีการดาเนินการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบมีแนวทางการดาเนินการร่วมกันผ่านกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ระดับพื้นที่ (๒) การออกแบบแนวทางการบูรณาการการทางาน
ร่ว มกั น ระหว่างภาคี ก ารพั ฒ นาเพื่ อหาต้ น แบบแนวทางการท างานร่ว มกั น อย่างมี ประสิ ทธิภาพ และ
(๓) การประเมินผลกระทบของชุดโครงการ/สวัสดิการ/ความคุ้มครองทางสั งคม โดยมีการวางแนวทางการ
พัฒนาในพื้นที่ต้นแบบ ๓ จังหวัด ๖ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ตาบลปางสวรรค์ อาเภอชุมตาบง และ
เทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง หรือ เทศบาลเมืองตาคลี อาเภอตาคลี จังหวัดอุดรธานี ตาบลนาฟู
อาเภอเพ็ญ และเทศบาลตาบลนาข่า อาเภอเมือง และจังหวัดสระบุรี ตาบลดาวเรือง หรือ ตาบลนาโฉง
อาเภอเมือง และเทศบาลตาบลตะกุด อาเภอเมือง
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๓.๑ ประธานกรรมการ เน้น ย้าถึงความสาคั ญของการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการของ ศจพ. โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณการ โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลัก
ในการดาเนินการ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ ๕ มิติการพัฒ นา ได้แก่
ด้านสุ ขภาพ ด้านความเป็ น อยู่ ด้านการศึก ษา ด้านรายได้ และด้ านการเข้ าถึ งบริการภาครัฐ
ต้องบูรณาการการทางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละมิติ รวมถึงจัดทา
โครงการ/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่
และภูมิสังคมโดยคานึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการดาเนินการ นอกจากนี้ ควรให้
ความสาคัญกับการมีข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยาสามารถระบุตัวตนของกลุ่มเป้าหมายแบบชี้เป้าได้
ซึ่งสานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลต้องดาเนินการสารวจ
ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบข้อมูลและการแสดงผล
ข้อมูลในระดับพื้นที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการของ ศจพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศและมุ่ งเน้นให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง
และยั่ งยื น ตามวิสั ย ทั ศ น์ ข องยุ ท ธศาสตร์ช าติ ปั จ จุบั น ศจพ. เป็ น การด าเนิ น งานในระยะที่ ๑
ซึ่ งมุ่ งเน้ น ให้ กลุ่ ม คนเป้ าหมายสามารถอยู่ รอด โดยมุ่ งการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน ปากท้ อง
ความเป็นอยู่ และหนี้สิน นาไปสู่การพัฒนาในระยะที่ ๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง อยู่ได้ด้วยตนเอง และระยะที่ ๓ การพัฒ นาสู่
ความยั่งยืน โดยจะต้องสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นขั้นการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ โดยการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานรั ฐ ได้ ด าเนิ น การ
ผ่านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทางานที่ต้องสะท้อนสภาพปัญหาและสภาพสังคมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรต้อง
ดาเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ TPMAP เพื่อให้คนที่ตกหล่นได้รับความ
ช่วยเหลือและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งควรพิจารณาปรับเพิ่มมิติความขัดสนให้ครอบคลุม
สภาพปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยต่อไป และเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๖
๓.๓ กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ ชี้แจงเพิ่ ม เติม ในการดาเนิ น งานในพื้ นที่ ต้ นแบบ (ศจพ. น าร่อง)
โดย ศจพ. ทุ ก ระดั บ ในพื้ น ที่ เร่ ง ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม คนเป้ า หมายให้ ค รบถ้ ว น
และดาเนินการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาตามความต้องการในมิติการพัฒนา โดยมีเมนูแก้จน
เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการในขณะเดียวกันสานักงานฯ จะดาเนินการพัฒนา Dashboard
อย่างคู่ขนานเพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP และข้อมูล
ศักยภาพในพื้นที่ที่สาคัญ ตลอดจนดาเนินการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒ นา ทั้งภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
และสามารถนาแนวทางในพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป
๔. มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑. กรรมการ (พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่น คงแห่งชาติ) ได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบภาพรวมของ (ร่ า ง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ ๒๕๖๗๐) ตามที่เสนอในที่ป ระชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิ งหาคม
๒๕๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายฯ ๑๗ นโยบายและ
แผนความมั่นคง โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
๒. สาระสาคัญ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็น แผนระดับที่ ๒ รองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่น คง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ”
ซึง่ ยึดโยงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดย (ร่าง) นโยบายฯ
จัดทาขึ้น เพื่อใช้แทนนโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุ ด
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย (ร่าง) นโยบายฯ มีกรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ
ระงับยั บ ยั้ งภัย คุกคาม เพื่ อธารงไว้ซึ่งความมั่ น คงแห่ งชาติ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่ งชาติตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และ/หรือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
(แผนระดับที่ ๓) ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งได้กาหนดเค้าโครง ๖ ส่วน ดังนี้
๒.๑ ความสาคัญและสถานะของนโยบายและแผนระดับชาติฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีเป้าหมายสูงสุด
ในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ด้านความมั่นคง และเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
๒.๒ การประเมิ น สถานการณ์ ผลกระทบ และบริบ ทความมั่ น คงในระยะ ๕ ปี ได้ ให้ ความส าคั ญ
กับภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ไทย ขีดความสามารถ กาลังอานาจของชาติ
และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง (โลก ภูมิภาค ไทย)
๒.๓ การกาหนดวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย สาระสาคัญของ ๑๗ นโยบาย
และแผนความมั่นคง โดยแบ่งเป็น ๒ หมวด รวม ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ หมวด
ประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย ๑๓ นโยบายและแผนความมั่นคง ว่าด้วยเรื่องที่มีความสาคัญ
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๗
หรือ เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบสูง และ หมวดประเด็น ศักยภาพความมั่น คง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการสาคัญของหมวดประเด็นความมั่นคง ประกอบด้วย ๔ นโยบายและแผนความมั่นคง
คือ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมและการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ การพัฒนาระบบ
ข่าวกรอง การบู รณาการข้อมูลด้านความมั่นคง และการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ในระดับ
ตาบลเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒.๔ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PLAN DO CHECK ACT:
PDCA) เพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการท างาน “ตั้ งเป้ า ปฏิ บั ติ ตรวจสอบ ปรั บปรุ ง ” ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การขับเคลื่อนผ่านแผนระดับที่ ๓ และแผนงบประมาณ รวมถึงกาหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ในแต่ละนโยบายและแผนความมั่นคงทั้ง ๑๗ เรื่อง และการจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของหน่ ว ยงานรองรับ โดยมีส ภาความมั่นคงแห่ งชาติเป็น กลไกหลั ก กากับและ
ติดตามในภาพรวม ซึ่งแบ่งระดับการขับเคลื่อนเพื่อติดตามและประเมินผล ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๒.๔.๑ ระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๔.๒ ระดับส่วนกลาง คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ จานวน ๕ คณะย่อย
๒.๔.๓ ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีการ
ประสานการปฏิบัติกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อานวยการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๒.๕ ภาคผนวก โดยมีรายละเอียด ได้แก่ กระบวนการจัดทา แผนที่กลยุทธ์ ตารางสรุปตัวชี้วัดชุดคาอธิบาย
ตัวชี้วัด และแผนระดับที่ ๓ รองรับการขับเคลื่อน
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ เน้นย้าถึงความสาคัญในประเด็นความมั่นคงของประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียง
ประเด็นทางการทหารแต่ครอบคลุมมิติความมั่นคงด้านอื่น ๆ อย่างหลากหลายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้บ ริ บ ทของสถานการณ์ การเมื องระหว่างประเทศที่ มีความไม่ แน่น อนและผั นผวนสู ง ส่ งผลให้
ประเด็นความมั่นคงเป็นประเด็นสาคัญที่ทุกหน่วยงานของรัฐควรให้ความสาคัญ
๔. มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐) และมอบหมายให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

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

๑. กรรมการและเลขานุ การ ได้ รายงานให้ ที่ ประชุมทราบถึ งความเป็ นมาของการปรับแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็ นชอบหลั กการ แนวทาง
และการด าเนิ น การปรั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามมติ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ชาติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
(ร่ าง) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ในระหว่ างวั น ที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้ มีความ
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๘
ครบถ้วน สมบู รณ์ รวมทั้งในคราวการประชุมหารือร่วมประธานกรรมการจั ดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และมอบหมายให้สานักงานฯ ดาเนินการ
เสนอผลการพิ จ ารณาต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ การปรับแผนแม่บทฯ ดาเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
(Plan-Do-Check-Act : PDCA) โดยยึดหลักการและแนวทางการปรับแผนแม่บทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) การปรับ เป้ าหมาย ที่พุ่ งเป้ าสู่ การมองเป้าหมายร่วมกัน
ซึ่งจะมีการปรับเป้าหมายแผนแม่บทฯ เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็น โดยยังคงจานวนเป้าหมายตามเดิม
(๒) การปรับตัวชี้วัด ในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล จึงจาเป็นต้อง
ใช้ตัว ชี้วัดเที ย บเคีย ง (Proxy) แทน และกรณี ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ไม่ส อดคล้ องกับ เป้ าหมาย หรือไม่ มี
คานิยามที่ชัดเจน หรือมีความซ้าซ้อนกันระหว่างประเด็นแผนแม่บทฯ (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ที่ต้อง
ด าเนิ นการให้ สอดคล้ องกั บตั วชี้ วั ดที่ มี การเปลี่ ยนแปลง และมี สถานการณ์ ณ ปี ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารบรรลุ
ค่าเป้าหมายในห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แล้ว และ (๔) การปรับแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่า
แห่งประเทศไทย (FVCT) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดาเนินการปรับแผนแม่บทฯ สรุปผลได้ดังนี้
๒.๑ การปรับเป้าหมาย ได้แก่ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทประเด็นฯ (Y๒) มีจานวนคงเดิม ๓๗ เป้าหมาย
และ (๒) เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยมีการควบรวมเป้าหมายและปรับ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) แบ่งออกเป็น ๓ กรณี
๒.๑.๑ กรณี ก ารปรั บ ถ้ อ ยค าของเป้ า หมาย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจน และมี ค วามครอบคลุ ม
จ านวนทั้ งสิ้ น ๗ เป้ าหมายแผนแม่ บ ทย่อย โดยในการปรับ ถ้ อยคาดังกล่ าวหน่ ว ยงาน
เจ้าภาพขับ เคลื่อนแผนแม่บ ทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่ว มกัน
พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ เพื่อส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๒.๑.๒ กรณี ยกเลิกเป้าหมาย เนื่องจากมีความซ้าซ้อนกับเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทอื่น ๆ
จานวนทั้งสิ้น ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยในการยกเลิกเป้าหมาย จะต้องมีการยกเลิก
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (จ.๓) รวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าฯ และการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าว
๒.๑.๓ กรณีเพิ่มเติมเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา จานวนทั้งสิ้น ๖
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย โดยในการเพิ่มเติมเป้าหมายจะต้องพิจารณากาหนดหน่วยงาน
เจ้าภาพฯ ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (จ.๓) เพิ่มเติม รวมทั้งดาเนินการจัดทาห่วงโซ่
คุณค่าฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีการยุบรวม เพิ่มเติม หรือยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ จาเป็นต้องมีการ
พิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยยึดหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๙
๒.๒ การปรับตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทประเด็นฯ (Y๒) จานวนทั้งสิ้น ๔๑ ตัวชี้วัด
จากเดิม มีจานวน ๓๙ ตัวชี้วัด และ (๒) ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) จานวนทั้งสิ้น
๑๖๗ ตัวชี้วัด จากเดิมมีจานวน ๑๗๐ ตัวชี้วัด
๒.๓ การปรั บ ค่ า เป้ า หมาย ได้ แก่ (๑) ค่าเป้ าหมายแผนแม่ บ ทประเด็ น ฯ (Y๒) จานวนทั้ งสิ้ น ๔๑
ค่าเป้าหมาย จากเดิม มีจานวน ๓๙ ค่าเป้าหมาย และ (๒) ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑)
จานวนทั้งสิ้น ๑๗๒ ค่าเป้าหมาย จากเดิมมีจานวน ๑๖๖ ค่าเป้าหมาย
๒.๔ แนวทางการพัฒนา มีจานวนทั้งสิ้น ๓๙๒ แนวทาง จากเดิม มีจานวน ๓๗๕ แนวทาง โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน จานวน ๗๙ แนวทาง เพิ่มเติม จานวน ๒๗ แนวทาง และยกเลิก จานวน ๗ แนวทาง
๓. กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอข้อสังเกตจากการดาเนินการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ซึ่งพบว่าหลาย
เป้าหมายยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของทุกปี หรืออยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยสานักงานฯ จะดาเนินการประสาน
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจั ดเก็บ ข้อมูลต่อไป รวมทั้งการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ต้องมุ่งไปที่
เป้าหมายไม่ใช่การดาเนินการเพื่อการบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดระดับนานาชาติจะเป็น
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่สามารถสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาจากภายนอก ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงสถานะของประเทศไทยในมิติการพัฒนานั้น ๆ
๔. กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป โดยยึด หลัก
วงจรบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (PDCA) เป็ นกรอบแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การในระยะถั ด ไป
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๔.๑ การวางแผน (Plan) ส านั กงานฯ ร่วมกับ หน่วยงานเจ้าภาพสร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับ
ของแผนระดับที่ ๑ และ ๒ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนทั้ง
สองระดับ
๔.๒ การปฏิบัติ (Do)
๔.๒.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนระดับที่ ๓ หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการ
ราย ๕ ปี และรายปี รวมทั้งโครงการ/การดาเนินงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔.๒.๒ หน่ ว ยงานกลางท าความเข้ า ใจหลั ก การและแนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการดาเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (y๑)
๔.๒.๓ หน่วยงานของรัฐปรับปรุงการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง
การพัฒ นาประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้ น การดาเนินการเพื่อ บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไปสู่
ระดับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒.๔ สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๐
๔.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
๔.๓.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการการจัดเก็บ/จัดทาข้อมูลสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และนาเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (Open Data Portal for
Monitoring and Evaluating Government : Open-D) อย่างต่อเนื่อง
๔.๓.๒ กลไกการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลหน่ ว ยงานของรัฐ ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ ดาเนิ นการติดตามการดาเนิน การตามแผนแม่บ ทฯ
อย่ างเคร่ งครั ด มุ่ งเน้ น ผลลั พ ธ์ก ารด าเนิ น การของหน่ ว ยงานที่ ส ามารถส่ งผลต่ อ การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๓.๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ น าเข้ าข้อ มู ล โครงการ/การด าเนิ น งาน รวมถึ งแผนระดั บ ที่ ๓ และ
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนระดับที่ ๓ ในระบบ eMENSCR ตามระยะเวลาที่กาหนด
๔.๔ การปรับ ปรุงการดาเนิน งาน (Act) สานัก งานฯ ดาเนิน การปรับ ปรุงกระบวนการขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
๕. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๕.๑ ประธานกรรมการฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริบ ทต่ าง ๆ
ของประเทศ และสะท้อนการดาเนินงานของหน่วยงานในลักษณะเชิงบูรณาการ รวมทั้งหน่วยงาน
ของรั ฐ จะต้องท าความเข้าใจในการมองเป้ าหมายร่ว มกัน เพื่อ ให้ เกิ ดการแปลงแผนระดั บที่ ๑
และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๒ กรรมการ มี ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ในการปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม่ บ ทฯ ในประเด็ น ความมั่ น คง
ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงอันจะส่งผล
ให้ เกิดการบรรลุ เป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และในส่ ว นของการมอบหมายหน่ วยงานรับผิ ดชอบ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แนวคิดในการบริหารจัดการแผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง เห็นควร
ปรับหน่วยงานเจ้าภาพแนวทางการพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่ งชาติ เป็น สานักงานสภา
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และแนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศด้ า นความมั่ น คง เป็ น
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ กรรมการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการ
ปรับค่าเป้าหมายของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ๐๕๐๓๐๒ อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย ให้ มี ความท้ าทายมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งสะท้ อนได้ จากการจั ดการระบบสาธารณสุ ขของ
ประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19
ซึ่งหากภาครัฐสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เพิ่มขึ้นจะ
ทาให้ประเทศไทยมีก้าวหน้าในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
๖. มติที่ประชุม
๖.๑ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
โดยให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้
ในการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนฯ
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะถัดไป ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๖.๒ มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

โครงการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุ เป้ าหมายตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยส านั กงานฯ ได้ ก าหนดให้ มี การจั ดท าโครงการฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ประกอบด้ วย ๔ แนวทาง ได้แก่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์ ห่ วงโซ่
คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทาข้อเสนอโครงการฯ (๓) การจัดลาดับความสาคัญ
ของข้ อเสนอโครงการฯ และ (๔) การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ทั้ งนี้ ในภาพรวมการจั ดท าโครงการฯ
ในปี ๒๕๖๗ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจในการจั ดท าข้ อเสนอโครงการฯ ตามหลั กเกณฑ์
การประเมินโครงการฯ และในส่วนของผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการมากยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากจานวนข้อเสนอโครงการฯ ในปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญ
จานวน ๑,๐๒๖ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘) จากข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานนาเข้าในระบบ
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จานวน ๒,๖๑๙ โครงการ ซึ่งเป็นจานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) จานวน ๒ เป้าหมาย
ที่ ห น่ ว ยงานไม่ มี ก ารจั ด ส่ ง ข้ อ เสนอโครงการฯ ได้ แ ก่ เป้ า หมาย ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และเป้าหมาย ๑๑๐๔๐๒
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
๒. กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทาโครงการฯ โดยเฉพาะการมองเป้าหมาย
ร่วมกัน พบว่า สถานะการการบรรลุ เป้ าหมายที่ ต่ ากว่า ค่ าเป้ าหมายขั้ นวิ กฤต (สี แดง) และเป้ าหมาย
ทีต่ ่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ซึง่ เป็นเป้าหมายที่หน่วยงานควรพุ่งเป้าดาเนินการ ยังมีการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย โดยเป้าหมาย
(สีแดง) มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญเพียง จานวน ๒๓๙ โครงการ และเป้าหมายระดับ
(สีส้ม) จานวน ๒๔๑ โครงการ คิดเป็นสัดส่วนที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญคิดเป็นเพียงร้อยละ ๔๐
ของเสนอโครงการที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญ รวมทั้งบางข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานจัดส่งมา
อาจยังขาดการอ้างถึงข้อมูลสถิติและงานวิจัยในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
๓. กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้
๓.๑ หน่วยงานของรัฐ ทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และประสานหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพและหน่ ว ยงาน
ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เพื่อจัดทาโครงการฯ และปรับปรุงรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดลาดับความส าคัญให้ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการนาเสนอ
ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งจัดทาแผนระดับที่ ๓ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการที่มีการบรรจุโครงการ
ที่ ผ่ านการจั ดล าดั บ ความส าคั ญ โดยหน่ ว ยงานจะต้ อ งใช้ ชื่ อ โครงการตามที่ เสนอมาเท่ า นั้ น
ทั้ ง นี้ กรณี ที่ ข้ อเสนอโครงการฯ ของหน่ วยงานไม่ ผ่ านการจั ดล าดั บความส าคั ญ ฯ และประสงค์
จะเสนอโครงการเข้ าสู่ กระบวนการงบประมาณ หน่ วยงานจะต้ องพิ จารณาทบทวนและปรั บปรุ ง
ข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ

(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๒
๓.๒ หน่วยงานเจ้าภาพขับ เคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ ประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่ วยงานเจ้าภาพและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิ จารณาความครอบคลุ มของหน่วยงาน
รวมทั้งจัดให้มีการให้คาปรึกษา (คลินิกให้คาปรึกษาโครงการฯ) เพื่อให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ
สามารถหารือแนวทางการจัดทาโครงการฯ
๓.๓ ผู้มีสิท ธิ์ ประเมิ น ข้อเสนอโครงการฯ ศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการการจั ดทาโครงการฯ
และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ รวมทั้ง ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ อย่างเที่ยงตรง
และเป็นธรรม
๓.๔ สานักงบประมาณ หารือร่วมกับสานักงานฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตลอดกระบวนการการดาเนินงาน
อั น จะน าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายฯ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ
ของโครงการ/การด าเนิ นงานให้ สอดคล้ องกั บแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดเป้ าหมาย
แผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) เป็นหลัก และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยให้ความสาคัญกับโครงการ
ที่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นลาดับแรก
๓.๕ สานักงานฯ สร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้หน่วยงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อน
การดาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน
พร้อมทั้งจัดทาคาอธิบายและคานิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีสิทธิ์
ให้คะแนนมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๔.๑ ประธานกรรมการ หน่วยงานบางส่วนอาจยังขาดความเข้าใจในการมองเป้าหมายและการวิเคราะห์
ช่ องว่ างการพั ฒ นาของประเทศร่ วมกั น สะท้ อนได้ จากการเลื อกความเกี่ ยวข้ องของหน่ วยงาน
กั บเป้ าหมายแผนแม่ บ ทย่ อย (Y๑) ที่ ยั งไม่ ครอบคลุ มกั บภารกิ จการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ของหน่วยงาน รวมทั้งข้อเสนอโครงการฯ ที่ไม่ผ่านการจัดลาดับความสาคัญที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์
การพัฒนาของประเทศในภาพรวม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนาปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยที่ควรให้ความสาคัญในปี ๒๕๖๗ ไปใช้ประโยชน์จัดทาข้อเสนอโครงการฯ อย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ และติดตามโครงการที่ยังขาดความพร้อมฯ
ให้สามารถดาเนินการจัดทาข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ และเร่งรัด
ให้หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการและนาเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR
๔.๒ กรรมการ ควรให้ ความส าคั ญ กั บ เป้ าหมายที่ ไม่ มี หน่ วยงานจั ดส่ งข้ อเสนอโครงการฯ จ านวน
๒ เป้ าหมาย ได้ แก่ เป้ าหมาย ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้ านการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพฯ และ
เป้าหมาย ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีฯ ซึ่งอาจไม่สะท้อนการปรับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดให้
มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายมารองรับ
๕. มติที่ประชุม
๕.๑ เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้ งแนวทางการขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น การในระยะถั ดไป ตามที่ ส านั ก งานฯ
ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๓
๕.๒ มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณาตาม ข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การดาเนินการปฏิรูปประเทศ

๑. กรรมการและเลขานุ การ ได้รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ หมวด ๑๖ ที่บัญญัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตามมาตรา ๒๕๘ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในมาตรา ๒๕๗ ภายในระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งหากนับจากวันที่แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศบังคับใช้
ระยะเวลาการดาเนิ น การจะสิ้ น สุ ดลงในวันที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๖๕ ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ แล้ว โดยมีตัวอย่าง
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ ด้ านการเมือง มีการจัดทาแอปพลิเคชัน Civic Education เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ข้ อ มู ล พรรคการเมื อ ง ข้ อ มู ล ที่ เผยแพร่
ประชาสั มพั นธ์การเลือกตั้ง ด้ านบริหารราชการแผ่น ดิน มีการเชื่อมโยงข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ e-GP เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ ใ นหน่ ว ยงานราชการมากขึ้ น ซึ่ ง สามารถช่ ว ยลดการใช้ ก ระดาษในหน่ ว ยงานราชการได้
ด้ านกฎหมาย ในส่ ว นการจั ดให้ มีกลไกช่ว ยเหลื อประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายได้ มี
พระราชบั ญ ญั ติการเข้าชื่อ เสนอกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ ดาเนิ นการแล้ วเสร็จและประกาศใช้บั งคั บ
เรียบร้อยแล้ว ด้านกระบวนการยุติธรรม ในส่วนการมุ่งอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว โดยสานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจการสอบสวนระหว่างหน่วยงาน
และได้ มี คาสั่ งส านั กงานต ารวจแห่ งชาติที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การรับ คาร้องทุ กข์ ห รือ คากล่ าวโทษ
ความผิ ด อาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากขึ้ น
ด้านการศึกษา ในส่วนของการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา พิจารณาจาก
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึ กษา อายุ ๓-๕ ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ามีการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ด้านเศรษฐกิจ มีการปรับโครงสร้างให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
และสามารถช่วยเหลือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้มากขึ้น
๒. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ย วข้องในระยะต่อ ไปหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถเป็น ไปได้อย่า ง
เหมาะสม ทั้งในส่ว นของการดาเนิน การประเด็น ต่อ เนื่อ งต่า ง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับ ๒ อื่น
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกด้านของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนระดับ ๒ อื่น ๆ ทั้ง ในส่ว นของแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ และ (ร่า ง) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นอกจากนี้ ในส่ว นของการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ง ๕ ปี ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนิน การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีก ารปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป็ นไปด้ วยความเรียบร้อยแล้ ว ทั้ งการจั ดท าร่ างแผนการปฏิ รูปประเทศ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ และการดาเนินการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้มี
การด าเนิ น การแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ส่ งผลให้ เหลื อ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการเพี ย งหน้ า ที่ เดี ย ว
ในส่ วนของประธานกรรมการยังมีห น้ า ที่ต ามกฎหมายที่ ต้องพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงาน
สรุ ป ผลการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยที่ ป ระชุ ม ร่ว มประธาน
กรรมการปฏิรู ป ประเทศ รวมถึงมี ความจาเป็น ต้อ งมีก ารปรับ ปรุ งกลไกการด าเนิ น การที่เกี่ยวข้อ ง
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๔
หลังจากสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย การพิจารณาทบทวน แก้ไข และ
ยกเลิกบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดของแผนระดับที่ ๒
การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งโดยหน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก และ
หน่วยงานร่วมดาเนินการผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่ ว ยงาน การพิ จ ารณาความความจ าเป็ น และความเหมาะสมเกี่ ยวกั บบทบาทหน้ าที่ และอ านาจ
ของสานักงานขับ เคลื่อ นการปฏิรูป ประเทศ ยุท ธศาสตร์ช าติ และการสร้า งความสามัค คีป รองดอง
(ป.ย.ป.) การพิจารณาทบทวนบทบาทและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนระดับ ๒ อื่น เป็นกรอบในการดาเนินการ ซึ่งรวมถึงกลไก กรรมการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งการจัดทา
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ยังเหลือการจัดทารายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม
– ธันวาคม ๒๕๖๕) และการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๕
ที่ต้องใช้ผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรายงานเข้าในระบบ eMENSCR
ภายใน ๓๐ วันของไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการภายหลังการสิ้นสุด
ของแผนการปฏิรูป ประเทศซึ่งเป็น ผลจากข้อวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกั บการดาเนิน การปฏิรูปประเทศ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐนาประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ยังต่อเนื่อง ไปดาเนินการผ่านกลไก
ของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการดาเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยสานักงานฯ
จะหารือร่วมกับ ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อผลักดันผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศเกิดผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป
๓.๑.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเร่ งทบทวน ยกเลิ ก กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ กลไก และ
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในระยะถัดไป อาทิ สานักงานฯ
พิ จ ารณายกเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ที่เกี่ยวกับแผนสามระดับ โดยตัดแผนการปฏิรูปประเทศออกจากกลไกของแผนสามระดับ
๓.๑.๓ สานักงานฯ และสานักงาน ก.พ.ร. หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนอานาจหน้าที่และ
บทบาทการด าเนินงานของสานักงาน ป.ย.ป. ตามข้อ ๑๖ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ และมติ ค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๒ แนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ
๓.๒.๑ หน่ ว ยงานและ/หรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ รู ป ประเทศ
ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ให้คงเหลือเพียงภารกิจหน้าที่ในการพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบรายงานสรุป ผลการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ประจ าปี
๒๕๖๕ โดยที่ ป ระชุ ม ร่ ว มประธานกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ พิจารณาทบทวนบทบาทและอานาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๕
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการดาเนินการ รวมทั้ง
กลไกและกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรั บเปลี่ยนองค์ประกอบให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมต่อไป
๓.๒.๒ การดาเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ
ห้ ว งเวลาด าเนิ น การของแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ งในส่ ว นของการรายงานผล
การด าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ รูปประเทศในระบบ eMENSCR การจัดท ารายงาน
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฯ สาหรับรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดทา
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผล
การดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ประธานกรรมการ ได้เน้ น ย้าและให้ ความส าคัญ กับแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์ให้เห็น
ในหลายด้ าน แต่ ก็ ยั งจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งไป โดยให้ ห น่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ด ชอบน าไป
ด าเนิ น การต่ อ ผ่ านแผนระดั บ ๒ แผนระดั บ ๓ อื่ น ที่ มี เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ได้ อ ย่ างยั่ งยื น ต่ อ ไป
รวมทั้งให้มีการรายงานสรุปผลการดาเนินการแผนการปฏิรูปประเทศตามห้วงเวลาที่กาหนดให้เห็นผลต่อไป
๕. มติที่ประชุม
๕.๑ เห็ นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ
และแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ตามที่
สานักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ
๕.๒ มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณา ตามข้อ ๕.๑ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ แนวทางการขั บเคลื่ อนและติ ดตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑. กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ แล้ว โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับทราบ (ร่าง) แผนดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีกาหนด
จะเข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ สาหรับแนวทางการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จะมีกลไกในการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ได้แก่ กลไกในระดับนโยบาย
และกลไกในระดับพื้นที่ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้มีการมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนาลงสู่
พื้นที่ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสู่ชุมชนและจากชุมชนสู่ประเทศ ด้วย ๒ กลไกการขับเคลื่อน
สาคัญ คือ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้ นที่
สู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในตาบล สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กั บแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นการขับเคลื่ อน
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ผ่ านการจัด ท าแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ได้แ ก่ แผนพั ฒ นาหมู่บ้ าน
แผนชุ มชน แผนพั ฒ นาต าบล แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาจั งหวัด และ
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๖
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งผนวกกับการถ่ายระดับของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของพื้นที่
๑.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ แบบบูรณาการในระดับตาบล โดยการสร้างเครือข่าย
ระดับตาบลเพื่อเชื่อมโยงการทางานของภาคีที่หลากหลาย ตามกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
ได้แก่ กลไกการปกครองท้องที่ กลไกการบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น กลไกองค์กรภาคประชาชน
และกลไกองค์กรในตาบลอื่น ๆ ตามหลักการประสานกาลังของ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” เพื่อนา
ประเด็นของแผนพัฒ นาฯฉบับ ที่ ๑๓ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการและวิสัยทัศน์ของ
ตาบลไปขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่
๒. กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
๒.๑ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม
และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒนาสาคัญใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ไปพิจารณาประกอบแนวคิดการดาเนินกิจการและแผนลงทุนทางธุรกิจ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยนาการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒ นาเปิดช่องทางและสนับสนุนให้ ภาคประชาสังคมมีโอกาสร่วมแสดงความเห็น และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ
๒.๒ การส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป โดยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ตามสิทธิ หน้าที่
และเสรี ภ าพของพลเมื อ ง พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง และส ารวจความเห็ น ของประชาชน
และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าในการขับเคลื่ อนแผนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนฯ มีความครอบคลุมถึงการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับที่ ๓ และการจัดทาแผน
และโครงการในระดับจังหวัด รวมถึงมีกลไกการติดตามประเมินผล ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากกลไกและ
ระบบที่อยู่เดิม พร้อมทั้งการประสานการทางานร่วมกับองค์กรและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
๓. กรรมการและเลขานุการ จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
จ านวน ๕ คณะ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลการทางานของส่วน
ราชการ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี ที่ ได้ รั บ มอบหมายเป็ น ประธานกรรมการ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และมีสานักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่จะเชื่อมโยงการทางาน
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบั ติ นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหมายรองเลขาธิการสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ในการถ่ า ยทอดการด าเนิ น งานลงสู่ พื้ น ที่ โ ดยเฉพาะในระดั บ ต าบล
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป
๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
๔.๑ กรรมการ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงการมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๓ จะเป็น ประโยชน์ อย่างยิ่ง เนื่อ งจากภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ในระดับ จังหวัด และอาเภอล้วนมีความรู้และความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของพื้ นที่เป็นอย่างดี
มีศักยภาพในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงบประมาณเป็นของตนเอง และมีกลไก
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๗
ของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมรองรับในทุกจังหวัด โดยภาคเอกชนในระดับพื้นที่สามารถ
ช่วยขับเคลื่อนผ่านนโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม (One Province One Industry) ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง ควรพิ จ ารณาให้ ภ าคเอกชน
ทั้ง ๓ สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทยอยู่ร่วมในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้วย
๔.๒ กรรมการ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพื้นที่ถือเป็น
กลไกส าคั ญ ในการกระจายการพั ฒ นาลงสู่ พื้ น ที่ แ ละสู่ ก ลุ่ ม เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
ในชนบทห่ างไกลซึ่งมักขาดการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังควรให้ความสาคัญกับการ
มีส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ ทั้ งผู้ ป ระกอบการในภาคการเกษตร
และภาคบริการ ให้ สามารถร่วมขับเคลื่อนหมุดหมายด้านเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวและการค้า
อันจะนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๕. มติที่ประชุม
๕.๑ เห็ นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓
๕.๒ เห็ น ชอบให้ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ จานวน ๕ คณะ ตามองค์ประกอบที่สานักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้สานักงานฯ
ดาเนินกระบวนการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม
ในคาสั่งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความเป็ นมาของการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คานึงถึง
ความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ
ห้าปี โดยที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นจะอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่งได้ รั บ แต่งตั้งใหม่ เข้ ารับ หน้ าที่ และอาจได้รับ การแต่งตั้งอีกได้ โดย
ประกาศส านั กนายกรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน ๑๒ ท่าน และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จานวน ๑ ท่าน
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๓ ท่าน ต่อมาได้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุลาออกและอายุ
ครบ ๗๕ ปี จานวน ๗ ท่าน เป็นผลให้ปัจจุบันมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๖ ท่าน โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน จะดารงตาแหน่งครบวาระห้าปีตามที่กฎหมายกาหนดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๕ ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช นายบัณฑูร ล่าซา นายวิษณุ เครืองาม และ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา จึงจาเป็นต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ครบวาระห้าปี ทั้งนี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งนับตั้งแต่วันแต่งตั้งในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๘
๒. การดาเนินการ สานักงานฯ ได้นากราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน ที่จะครบวาระการดารงตาแหน่งและสามารถแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในวาระถัดไปอีกได้หนึ่งวาระจนครบห้าปี ตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายชาติศิริ โสภณพนิช นายบัณฑูร ล่าซา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี ก่อนครบ
วาระในห้ วงห้าปี ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม จะดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ และพลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา จะดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้มีการสรรหาบุคคลอื่นเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และนาเสนอ
ตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. มติ ที่ประชุม เห็ นชอบการแต่ งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ ตามที่
สานักงานฯ เสนอ และมอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
๑. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานความเป็นมาของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๕๖๐ และ ฉบับ ที่ ๒
เมื่อ วัน ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ จานวน
๖ คณะ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งครบกาหนด ๕ ปี นับจาก
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ซึ่งเป็นการดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้กาหนดให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติแต่ล ะด้านมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละไม่ เกิ น ๕ ปี และมี อ ายุ ไม่ เกิน ๗๕ ปี บ ริบู รณ์ และให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่เข้า
รั บ หน้ า ที่ โดยให้ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด าเนิ น การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ขึ้ น คณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะ เพื่ อ ด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตกิ ารจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กรรมการและเลขานุ การ ได้รายงานการปฏิ บัติห น้าที่ของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ช าติที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญั ติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งในส่วน
ของการจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในแต่ ล ะด้ า น และการจั ด ท าแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ทั้ง ๒๓ ประเด็น และในส่วนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานรัฐให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ นั้ น ให้เป็นไปตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติชุดปัจจุบันจะครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ
หรือพบว่าการดาเนินการของหน่วยงานรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถพิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ ขึ้น คณะหนึ่ งหรือ หลายคณะตามความ
เหมาะสมขึ้นใหม่ได้ในโอกาสต่อไป ดังนั้น จึงขอยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสานักงานฯ จะได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไป
(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

๑๙
๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย ประธานกรรมการได้เน้นย้าว่าหากจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ชุ ด ใหม่ ให้ ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และความเหมาะสมต่ อ ภารกิ จ หน้ า ที่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
ให้มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและหลากหลายกลุ่มอายุด้วย
๔. มติที่ประชุม
๔.๑ เห็นชอบให้ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้น
จากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕ ของระเบียบฯ ในการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติแล้ วเสร็จ โดยให้วาระการดารงตาแหน่ง
สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
๔.๒ เห็ น ชอบให้ ส านั ก งานฯ ร่ างระเบี ยบคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการปฏิ บั ติ หน้ าที่
และดาเนินกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้ นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือความจาเป็น
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงาน

(

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม)

