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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มี 3 หมวด 29 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
 
หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
บทเฉพาะกาล 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 
  

 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารสูงสุด 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบอ่ืน ส าหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ส าหรับสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในก ากับของประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
(๓) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ 
(๔) คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เป็นองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับองค์กร 
อิสระ 
(๕) อัยการสูงสุด ส าหรับองค์กรอัยการ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ ให้มยีุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระ
บรมราชโองการ และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติและแผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและวรรคสามในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ การก ากับดูแล
ตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ขององค์กรดังกล่าว 
มาตรา ๖ ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
(๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย 
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม (๒) อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้าน
ความมั่นคงของประเทศด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อ
ประชาชน 
มาตรา ๗ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ 
และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ โดย
ให้ด าเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
(๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
(๓) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน 

หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
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การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) 
ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเป็นกรอบอย่างกว้างที่ยืดหยุ่นตาม 
การเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละ 
ช่วงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน 
มาตรา ๘ ในกระบวนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชน 
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อน ามาใช้จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒) การรับฟังความคิดเห็นเม่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น 
เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุง 
การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องใช้ 
วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง 
และต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ด้วย 
มาตรา ๙ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด ให้ส่งคืน 
คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการ
ต่อไปให้คณะรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับจากคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งแล้ว เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
จากสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีเสนอในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ให้
ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นอันตกไป และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่เว้นแต่ระยะเวลาหกสิบวันและสามสิบวันตาม
วรรคสาม ให้ลดเหลือสามสิบวันและสิบห้าวัน แล้วแต่กรณีร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน เพ่ือมี
พระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
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มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 
ปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บท 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเม่ือคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่ 
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะ 
ด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด าเนินการ 
เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ และเม่ือได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ถือเป็นส่วน
หนึ่ง 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” 
ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
(๓) ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
(๔) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่สาม 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธาน
กรรมการ 

หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน 
เจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและ 
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนไม่เกินสิบเจ็ดคน 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย และรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการแต่งตั้งกรรมการตาม (๖) ให้ค านึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และความหลากหลายของช่วงอายุด้วยในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๕) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๖) 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วม 
ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(๔) ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
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มาตรา ๑๖ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละคณะ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น จ านวนไม่เกินสิบห้าคน โดยในการแต่งตั้งให้ค านึงถึงความ
หลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายของช่วงอายุด้วย 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจ 
ขององค์กรอิสระ ให้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
แล้วแต่กรณี มอบหมาย 
มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดในการประชุมของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทน
ไม่ได้ 
มาตรา ๑๙ การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจ าเป็นต้องได้ 
ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด จะขอให้ส านักงานจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มี 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้ 
วิธีการจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของบุคคลหรือสถาบันตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ ได้รับ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าที่ 
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการ 
(๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ 
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(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา ๘ 
(๕) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างแนวร่วมในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(๖) รับผิดชอบในการด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการจัดท ารายงานตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการและ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 
 

 
 
มาตรา ๒๓ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการข้อเสนอแนะในการวางระเบียบตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการประสาน
และปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงาน ภายในเวลาและตามรายการ 
ที่ส านักงานก าหนดให้ส านักงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และรัฐสภา
ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
รายงานจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการเสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้ 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แล้ว 
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ด า เนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอ านาจให้แล้ว
เสร็จ 

หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
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ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้นสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพัก
งาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าการด า เนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
ให้คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเม่ือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใด
แล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการด าเนินการให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
และสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรค
สองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗ ให้ส านักงานเผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผล 
การด าเนินการประจ าปีและรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๔ ให้ประชาชนทราบทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ส านักงานจัดให้
มีวิธีการที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทสามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส านักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

 
 
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นไป 
ตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๒) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

บทเฉพาะกาล 
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(๓) ให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และส านักงานได้ด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๘ (๑) แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจที่จะด าเนินการให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(๔) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดท าขึ้น 
มาใช้เป็นหลักในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นดังกล่าว และให้น าความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาประกอบ 
การพิจารณา รวมทั้งให้ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับตาม (๓) ด้วย 
(๕) ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นตาม (๔) 
(๖) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) แล้วเสรจ็ 
(๗) ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
(๘) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ 
รัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการ 
(๙) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี 
(๑๐) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ตาม (๘) ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วตาม (๘) 
ต่อวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพ่ือให้วุฒิสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี 
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ตาม (๙) จะแล้วเสร็จ ให้วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติต่อไปให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และในกรณีที่จ าเป็นอาจขยายระยะเวลาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสิบวัน 
เมื่อวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตาม (๑๐) ต่อไป 



 

 

ภาค ก (วิชารอบรู)้ เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  11 

 
 มาตรา ๒๙ ในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณี 
ที่การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เป็นผลจาก 
มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด า เนินการตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด าเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยให้ฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่ปรากฏในค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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1.พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าไร่ 

ก. ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข. ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ค. ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ง. ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2.ผู้รับสนองพระราชโองการ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง  

ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ข. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ค. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ง. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

3.พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกี่หมวดกี่มาตรา 
ก. 3 หมวด 27 มาตรา   ข. 3 หมวด 28 มาตรา  
ค. 3 หมวด 29 มาตรา   ง. 3 หมวด 29 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

4. หมวด ๑ กล่าวถึงเรื่องอะไรใน พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ   
ข. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ค. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
ง. ถูกทุกข้อ 

5.จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. สภาผู้แทนราษฎร  ง. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

6.“หน่วยงานของรัฐ” ในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ส่วนราชการ  ข. รัฐวิสาหกิจ 
ค. องค์การมหาชน ง. กรุงเทพมหานคร 

7.ใครเป็นผู้รักษาการ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ก. นายกรัฐมนตรี  ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

8.ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้ยึดหลัก ตาม ข้อใด 
ก. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข. หลักธรรมาภิบาล 
ค. หลักนิติรัฐ    ง. หลักสากล 

9.ยุทธศาสตร์ชาติ มีระยะเวลากี่ปี  
ก. 10 ปี   ข. 15 ปี 
ค. 20 ปี   ง. ไม่น้อยกว่า 20 ปี  

 
  

 

ข้อสอบ พรบ.การจดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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10.การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อใดไม่ต้องด าเนินการ 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ค. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ง. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

11.ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
ข. เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
ค. ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ง. พันธกิจด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

12.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ 
และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักใด 

ก. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข. หลักธรรมาภิบาล 
ค. หลักนิติรัฐ    ง. หลักสากล 

13.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ เป็นเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการใดเป็นอันดับแรก 

ก. มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
ข. วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
ค. การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติรวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน 
ง. การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

14.เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา และ คณะรัฐมนตรี เสนอต่อ ใครเป็นล าดับถัดไป 

ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. สภาผู้แทนราษฎร  ง. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

15. จากข้อที่ 14 ภายในกี่วัน  
ก. 15 วัน   ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน   ง. 60 วัน 
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16.แล้วแต่กรณีร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน กี่วัน 

ก. 10 วัน   ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน   ง. 30 วัน 

17. ข้อใดหมายถึงประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ก. นายกรัฐมนตรี    
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ค. ประธานวุฒิสภา   
ง. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

18.รองประธานกรรมการคนที่สาม ใน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คือข้อใด 
ก. นายกรัฐมนตรี    
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ค. ประธานวุฒิสภา   
ง. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

19.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนเท่าใด 
ก. ไม่เกิน 15 คน   ข. ไม่เกิน 16 คน 
ค. ไม่เกิน 17 คน   ง. ไม่เกิน 18 คน 

20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละก่ีปี 
ก. 3 ป ี    ข. 4 ปี 
ค. 5 ปี    ง. 7 ปี 

21.ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่และอ านาจ ของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ก. จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
ข. เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเก่ียวกับ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ค. ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ง. น ายุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม 

22.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจ านวน
เท่าใด 

ก. ไม่เกิน 15 คน  ข. ไม่เกิน 16 คน 
ค. ไม่เกิน 17 คน  ง. ไม่เกิน 18 คน 
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23. ส านักงานใดท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. ส านักนโยบายและแผนแห่งชาติ 
ง. ส านักยุทธศาสตร์ชาติ 

24.เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้ส านักงาน
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และรัฐสภาทราบ ภายในกี่วัน 

ก. 30 วัน  ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน  ง. 90 วัน 

25. ในวาระเริ่มแรก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ใด ของ
รัฐธรรมนูญ ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามก าหนดเวลา 

ก. มาตรา 274   ข. มาตรา 275 
ค. มาตรา 276  ง. มาตรา 277 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ภาค ก (วิชาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู) เล่ม 3                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  16 

 

 
 
1.ตอบ ข. ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2.ตอบ ข. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
3.ตอบ ง. 3 หมวด 29 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
4. ตอบ ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
5.ตอบ ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
6.ตอบ ง. กรุงเทพมหานคร 
7.ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
8.ตอบ ข. หลักธรรมาภิบาล 
9. ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 20 ปี  
10.ตอบ ง. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
11.ตอบ ง. พันธกิจด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
12.ตอบ ก. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
13.ตอบ ก. มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
14.ตอบ ค. สภาผู้แทนราษฎร 
15. ตอบ ข. 30 วัน 
16.ตอบ ค. 20 วัน 
17. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
18.ตอบ ง. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
19.ตอบ ค. ไม่เกิน 17 คน 
20. ตอบ ค. 5 ปี 
21.ตอบ ง. น ายุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม 
22.ตอบ ก. ไม่เกิน 15 คน 
23. ตอบ ก. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
24.ตอบ ง. 90 วัน 
25. ตอบ ข. มาตรา 275 
 
 

เฉลย พรบ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 


