
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ  ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

สรุปแถลงข่ำว 
กำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล  
และผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ทำงโปรแกรม ZOOM 

นำยกรัฐมนตรีได้เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีผล
กำรประชุม สรุปได้ ดังนี้ คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบ ๒ เรื่อง คือ ๑) ความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นควำมก้ำวหน้ำจำกกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
ที่เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระยะต่อไป โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในกำรด ำเนินงำน โดยนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้ทุก
หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนฯ อย่ำงเคร่งครัดให้เห็นผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะ
ประเด็นเรื่องปำกท้อง ควำมเป็นอยู่ หนี้สิน โดยต้องมีกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพ้ืนที่และภูมิสังคม ซึ่งต้องเป็นกำรด ำเนินงำนแบบกำรบูรณำ
กำรระหว่ำงภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ รวมทั้งมีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำร 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือเพ่ือประชำชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มอำชีพ นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้อง
ด ำเนินกำรจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบข้อมูลและกำรแสดงผลข้อมูลระดับพ้ืนที่
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่มุ่งให้ประชำชนสำมำรถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน และ ๒) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดย (ร่ำง) นโยบำยและแผนระดับชำติฯ  ประกอบด้วย ๑๗ นโยบำยและแผนควำมมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ 
หมวด ได้แก่ (๑) หมวดประเด็นควำมมั่นคง และ (๒) หมวดประเด็นศักยภำพควำมมั่นคง รวมทั้งมีกำร
ขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผล โดยยึดหลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ทั้งนี้ สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
เป็นกลไกหลักในกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของแผนดังกล่ำว โดยนำยกรัฐมนตรีได้มอบ
นโยบำยกำรต่ำงประเทศที่มุ่งเน้นควำมสมดุล และมีกำรเตรียมควำมพร้อมประเทศให้มีศักยภำพในกำรรองรับ
ภัยคุมคำมต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องส ำคัญ จ ำนวน ๕ เรื่อง ดังนี ้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)  
ที่ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรและแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ โดย
ยังคงจ ำนวนเป้ำหมำยประเด็น (Y๒) จ ำนวน ๓๗ เป้ำ และจ ำนวนเป้ำหมำยแผนย่อย (Y๑) เท่ำเดิม ทั้ง ๑๔๐ เป้ำ 
แต่เน้นกำรปรับปรุงถ้อยค ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยให้มีควำมชัดเจน ครอบคลุมมำกข้ึน รวมทั้งได้มีกำร
ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สำมำรถสะท้อนผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ปรับ 
ค่าเป้าหมายให้มีควำมท้ำทำยขึ้น และแนวทางการพัฒนาให้มีควำมครอบคลุมและสะท้อนเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินกำรมำกขึ้น นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในระยะถัดไป ที่เป็น
ด ำเนินกำรตำมหลัก PDCA โดย PLAN ให้ส ำนักงำนฯ ร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรถ่ำยระดับ
แผนสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐที่ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับสูงต่อกำรส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผน
ทั้งสองระดับ DO ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก 
รวมทั้งโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช่มุ่ง



๒ 
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ที่ตัวชี้วัด รวมทั้ง ส ำนักงบประมำณให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรงบประมำณที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
CHECK ให้กลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงำนของรัฐตำมมติ ครม . เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. 
๒๕๖๔ ด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทฯ และให้หน่วยงำนของรัฐน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำร
ด ำเนิน แผนระดับที่ ๓ และรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR อย่ำงเคร่งครัด และ ACT ส ำนักงำนฯ 
ปรับปรุงกระบวนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐต้องเร่งปรับประบวนทัศน์การท างาน ท าความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ที่ยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ใช้หลักการ “พุ่งเป้า” และมอบหมาย
ส านักงานฯ ด าเนินการตามผลการพิจารณา พร้อมปรับปรุงร่างแผนฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรต่อไป  

๒) เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ จ ำนวน ๑,๐๒๖ โครงกำร จำกข้อเสนอโครงกำรฯ ที่หน่วยงำนน ำเข้ำในระบบ eMENSCR จ ำนวน
๒,๖๑๙ โครงกำร รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการในระยะถัดไป  โดยมอบหมำย 
(๑) หน่วยงานของรัฐทบทวนควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำนในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งประสำนหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เพ่ือจัดท ำโครงกำรฯ และปรับปรุงรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนกำรน ำเสนอตำมขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ข้อเสนอ
โครงกำรฯ ของหน่วยงำนไม่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญฯ และประสงค์จะเสนอโครงกำรเข้ำสู่กระบวนกำร
งบประมำณ หน่วยงำนจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติทุกระดับ ประสำนและบูรณำกำรระหว่ำงเจ้ำภำพและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำควำมครอบคลุม
ของหน่วยงำน รวมทั้งจัดให้มีการให้ค าปรึกษา (คลินิกให้ค าปรึกษาโครงการฯ) เพ่ือให้หน่วยงำนร่วมขับเคลื่อนฯ 
สำมำรถหำรือแนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรฯ (๓) ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการฯ ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรกำรจัดท ำโครงกำรฯ และหลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำรฯ รวมทั้ง ประเมินข้อเสนอโครงกำรฯ บน
หลักวิชำกำร อย่ำงเที่ยงตรง และเป็นธรรม (๔) ส านักงบประมาณ หารือกับส านักงานฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
ตลอดกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน อันจะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติโดยยึดเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยฯ (Y๑) เป็นหลัก และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณโดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดล าดับ
ความส าคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นล าดับแรก และ (๕) ส านักงานฯ สร้ำงกำรตระหนักรู้ เพ่ือให้หน่วยงำนฯ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยฯ รวมทั้งพิจำรณำ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมทั้งจัดท าค าอธิบายและค านิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม 
เพ่ือให้หน่วยงำนและผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนมีควำมเข้ำใจเป็นไปในทิศทำงเดียวกันมำกขึ้น  

๓) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการภายหลังการสิ้นสุดของ
แผนปฏิรูปประเทศ เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศที่ได้มีกำรประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการปฏิรูปประเทศใน
ระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรา ๒๕๘ และเป้าหมายตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญฯ โดยแนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐน าประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเนื่อง ผ่านกลไก
ของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และให้ทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำร
ทบทวน ยกเลิก กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง



๓ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ   ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

ส ำนักงำนฯ ร่วมกับส ำนักงำน ก.พ.ร. พิจำรณำทบทวนควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน ป.ย.ป. ตำมค ำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๑ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๒ เรื่อง กำรทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ส ำหรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
และประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พิจำรณำทบทวนบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม โดยใช้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับ 
๒ เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร รวมไปถึงกลไกและกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนให้มีควำม
สอดคล้องและเหมำะสม การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้องกับห้วงเวลำด ำเนินกำรของแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ  ทั้งในส่วนของการรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSCR 
ให้สอดคล้องกับห้วงเวลำและงบประมำณที่ได้รับจัดสรร การจัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ส ำหรับรอบเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ เป็นรอบ
รำยงำนสุดท้ำย และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามข้อกฎหมายต่อไป  

๔) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๓ จ านวน ๕ คณะ มีอ ำนำจหน้ำที่หลักในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนฯ ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมถึงอ านวยการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้  กลไกการ
ด าเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือถ่ายระดับของเป้าหมายและ
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลตอการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยให้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนา
ของรัฐในระดับพ้ืนที่ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และการขับเคลื่อน แบบบูรณาการในระดับต าบล 
กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ  และการส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการ
ร่วมขับเคลื่อนฯ ทั้งนี้ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ด ำเนินกำรผ่ำน (๑) กลไก
ของภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.
ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ติดตามและประเมินผลฯ จะใช้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือกลางในการด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการใน ๒ 
ลักษณะ ได้แก่ การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงลึก และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานในภาพรวม และ (๒) ภาคีภายนอก ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลาง
ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามประเมินผลโดยภาคีการ
พัฒนา และการติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม ได้อย่างเปิดเผย ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ 
เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่ระบุทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ มีความครอบคลุมเฉพาะประเด็นการ
พัฒนาประเทศที่มีล าดับความส าคัญสูงในระยะ ๕ ปี มีหมุดหมายการพัฒนา โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ 



๔ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ   ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  และปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรก่อนกำรประกำศใช้แผน ทั้งนี้ ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ได้ให้ควำมเห็นและแสดงเจตจ ำนงค์ในกำร
พร้อมมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ 

๕) เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจำกมีอำยุครบ
วำระ ๕ ปี ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีมติแต่งตั้ง 
นำยวิษณุ เครืองำม พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ นำยกำนต์ ตระกูลฮุน นำยชำติศิริ โสภณพนิช และนำยบัณฑูร  
ล่ ำซ ำ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต่อไปอีกหนึ่งวาระ และสรรหาบุคคลอ่ืนเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร เพื่อน าเสนอตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ มอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ น ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำแต่งตั้งตำมกฎหมำยต่อไป นอกจำกนี้ เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ จ ำนวน ๖ คณะในปัจจุบัน จะสิ้นสุด
กำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระในวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในส่วนของจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน และการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แล้วเสร็จตามหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในส่วนของ
หน้ำที่ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ที่ให้ด ำเนินกำรผ่ำนกลไก
ของผู้ตรวจรำชกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) คณะกรรมกำรระดับชำติ และ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีมติเห็นชอบให้
ส านักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินกระบวนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นต่อไป โดยหำกจ ำเป็นต้องมีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ให้ค ำนึงถึงควำมซ้ ำซ้อนกับคณะกรรมกำรต่ำง ๆ และควรมีองค์ประกอบ
ของคนหลำกหลำยกลุ่มอำยุด้วย  


