การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
10 กันยายน 2563
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ
ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และโครงการสาคัญประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.1 ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
4.1.2 โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2 ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทา
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4.3 แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ประเทศประจาปี
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2563

10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 1/2563

ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th

5

วาระที่ 3.1

เรื่องเพื่อทราบ

ความก้าวหน้าการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ

10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา
6 เมษายน 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ จานวน 11 ด้าน ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

8 ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

18 เมษายน 2562
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา จานวน 23 ประเด็น

7 พฤษภาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูป ประเทศ
ด้า นการศึก ษา ตามที่ ค ณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การ
ปฏิรูปการศึกษาเสนอ และมีผลให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ เสนอแนะ
ดังกล่าว
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ ขยายระยะเวลาการปรับปรุ ง
แผนการปฏิ รูปประเทศ และให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการภายใน 90 วั น นั บตั้ งแต่ วั นที่ แต่ งตั้ ง
กรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา (ภายใน 30 วัน)

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม
รับฟังความคิดเห็น
ส่งแผน ฯ ให้ สศช.
คณะรัฐมนตรี
28 ก.ย. 63
แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง
คณะกรรมการปฏิรูป
แผนปฏิรูปประเทศ
15 วัน
เพิ่มเติม
ประชุมรับฟังความคิดเห็น
30 มิ.ย. 63
45 วัน
2 - 3 ก.ย. 63

มิถุนายน

กรกฎาคม

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ
15 ก.ค. 63

10 กันยายน 2563

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

30 วัน
ส่งร่างฯ แรกให้ สศช.
17 ส.ค. 63

ปรับปรุงแผน ฯ
nscr.nesdc.go.th

ที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ
พิจารณา (ภายใน 30 วัน)

รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

พฤศจิกายน

ธันวาคม

คณะรัฐมนตรี
พิจารณา (ภายใน 30 วัน)
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

1

2

ด้านการเมือง

1. กา รส่ งเส ริ ม ควา มรู้ ทางกา ร เมื องใ นร ะบอบประ ช าธิ ปไ ต ย อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการใช้สื่อสมัยใหม่ เนื้อหาร่วมสมัย และ
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
โดยการผลักดันกฎระเบียบที่สาคัญและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่
เข้มแข็ง
3. การสร้า งความสามัคคีป รองดองสมานฉั นท์ข องคนในชาติ โดยแนวทาง
มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น โดยการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
ของการเมืองท้องถิ่น
5. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมื อง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของพรรคการเมื องและผลักดั นการเลือกตั้ งขั้ นต้นภายในพรรค
การเมือง
10 กันยายน 2563

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพื่อเป็นแพลตฟอร์มของทุก
ภาคส่วนสาหรับแก้ไขปัญหาและเยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19
2. การสร้า งความยืด หยุ่น คล่องตัว และทันการเปลี่ยนแปลง ในระบบการ
บริหารราชการ
3. การเปิดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐเพื่อความยืดหยุ่น คล่องตัว
และเชื่อมโยงกัน
4. การสร้างความเข้ มแข็ งในการบริหารราชการเชิงพื้นที่โ ดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน
5. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า ปราศจากการทุจริต

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

3

ด้านกระบวนการยุติธรรม
41. การให้ประชาชนสามารถติ
ดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ

ด้านกฎหมาย

1. มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ ความผิดร้า ยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดีย วกันไว้ด้วยกันเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
10 กันยายน 2563

2.
3.
4.
5.

5

ในกระบวนการยุติธรรม
การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย
4. การเป็นศูนย์ กลางด้า นการค้า และการลงทุนในภู มิภาคของประเทศไทย
(Regional Trading/ Investment Center)
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

6
1.
2.
3.
4.

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด

7

ด้านสาธารณสุข

1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยการบูรณา
การการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคกับการ
รักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
3. การปฏิรูปการยกระดับการเข้าถึงบริการการบริบาลดูแลสาหรับผู้สูงอายุทั่ว
ประเทศ

10 กันยายน 2563

8

ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

ด้านสังคม

1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่ าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
จัดการ Fake News
2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์
3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้า งหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
2. ผลั ก ดั นให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง ความรู้ ใ นระดั บ พื้ นที่ เพื่ อ ให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4. ออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง
5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

ด้านการศึกษา
12
1. การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

10
1.
2.
3.
4.
5.

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2. การจั ดอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึก ปฏิบัติอย่างเต็ ม
รูปแบบ และนาไปสู่การจ้างงาน
3. การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การปฏิรูปการจัดการเรียนการรู้
5. การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for
Education)

ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Serviceโรงไฟฟ้าที่แท้จริง
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

11
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านพลังงาน

ด้านการป้องกันและปราบปราบทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาราษฎร์รวมใจต้านภัยทุจริต
เปิดโปง ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง
กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์
ราชการไทยโปร่งใสไร้ผลประโยชน์
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

10 กันยายน 2563

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
13
1. การปฏิรูปด้านวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมไทย

2. โครงการส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้า งวิถีชีวิตทางการกีฬา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา
3. โครงการพัฒนาโครงข่ายรองรับสังคมของการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคน
และสร้างงานอย่างครบวงจร
4. โครงการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
1 ด้านการเมือง

3

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. ....
2. ร่า งพระราชบัญ ญัติร่ า งพระราชบัญ ญัติก ารมี ส่ วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ปรับปรุ งแก้ไข ระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. 2555
6. ปรับปรุ งแก้ไ ข ระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้ วยการสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10 กันยายน 2563

ด้านกฎหมาย

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
4. ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณา
อนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
6. ร่า งพระราชบัญญัติ ว่า ด้ว ยการคุ้มครองทรัพ ย์สินตกค้า งที่อยู่ใ นความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

4
1.

nscr.nesdc.go.th

ด้านกระบวนการยุติธรรม
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ....
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
5 ด้านเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ปรับปรุงแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560
ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุ งพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

7

ด้านสาธารณสุข

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
10 กันยายน 2563

8

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....

9

ด้านสังคม

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตร
ประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
พ.ศ. ....
4. ร่า งพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สินที่จัด
ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ....

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านพลังงาน
10

1. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาทิ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
(พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535) และ/หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
5. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย พ.ศ. ...
6. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี พ.ศ. ....
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่ พ.ศ. ....
8. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจาหน่าย
9. ร่างฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (Building Energy Code: BEC) พ.ศ. ...
10.ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ พ.ศ. ....
11.แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) ให้สานักงานฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีประเด็นสาคัญสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต พ.ศ. 2544
ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. ....
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554
ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระทาอันเป็นการฟอกเงิน พ.ศ. ....
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. ในทุกระดับ)
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

12
1.

ด้านการศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
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วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการต่อไป

คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศจะน าความเห็ น จากการรั บฟั งผ่า นช่องทางต่ า ง ๆ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
รายชืด่อาเนิ
กฎหมายที
่ต้องจั
ดทงาหรื
ปรับปรุง
นการปรั
บปรุ
ร่าองแผนการปฏิ
รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ทุกคณะภายในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาภายใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สาหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) สานักงานฯ จะได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสานักงบประมาณในการจัดทาโครงการเพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปที่ ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock สานักงานฯ จะเสนอขอให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปรับไปพิจารณาดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
การด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แผนแม่ บ ทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงหรื อ ความจ าเป็ น ของประเทศ ตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และโครงการ
สาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.1 ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

การพิจารณาทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 65

มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น พลั ง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
10 กันยายน 2563

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 และ มาตรา 11

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ยุทธศาสตร์ชาติเป็น แผนระดับที่ 1 เพื่อใช้เป็น กรอบในการจัดทา
มาตรา 11 บัญญัติให้สามารถทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ โดย
แผนต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบู ร ณาการกั น โดยมี การถ่ายทอด
ดาเนินการได้ทุก 5 ปี ขณะที่มาตรา 10 วรรค 4 บัญญัติให้
เป้าหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านสู่การปฏิบัติแ ผน
สามารถดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับ
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
ความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ
แผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนามา
จากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

การพิจารณาทบทวนความจาเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ตามมาตรา 10 วรรค 4
พระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เป็นโรคอุบัติใหม่ที่
คาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ

สานักงานฯ จึงได้ดาเนินการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมิติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้
เกิดการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความจาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

หลักการในการพิจารณาทบทวนแผนทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป
สานักงานฯ ได้ดาเนินการศึกษาและประเมินสถานการณ์ ในการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และผลกระทบที่เกิดจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และได้

Political
Economic
Social
Technology
Legal
Environmental
10 กันยายน 2563

SWOT

• ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด จ า ก
การเปลี่ยนแปลง
• ประเด็ น ที่ เ ป็ น โอกาสใน
การพัฒนา
• ประเด็นที่ควรปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์

Ends
Ways
Means

• อื่น ๆ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

ยุทธศาสตร์ชาติ และ โรคอุบัติใหม่

Ends

ยุทธศาสตร์ชาติ
(2561 – 2580)

Ways

แผนแม่บท 1..............23
(2561 – 2565)

ม.11

แผนแม่บท 1....................x
(2566 – 2570)

แก้ไขเพิ่มเติม
ตามสถานการณ์ ม.10

COVID-19

Priority Focus
Areas

ทบทวน
ทุก 5 ปี

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(2564 – 2565)

Contingency Plan

แผนปฏิบัติราชการ

Means
10 กันยายน 2563

โครงการ
เงินกู้ฯ

โครงการ
Flagship
งปม. 64

โครงการ
Flagship
งปม. 65
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

กรอบแนวคิดประเด็นการพัฒนาที่ตอ้ งให้ความสาคัญในปี 2564-2565 สาหรับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

Priority Focus Areas

การทบทวนเอกสาร/Expert Opinion
 กรอบหลักการและแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิ จและสั งคมจากผลกระทบของ
ไวรัสโควิด-19
 ข้อเสนอมาตรการคณะที่ปรึกษาฯ ต่างๆ
 ผลการศึ กษาของ UN เรื่อง COVID-19
Socio-Economic Impacts of COVID-19
ที่มีต่อประเทศไทย
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปลี่ ย นแปลงแนวโน้ ม ที่ ส าคั ญ ของโลก
(Mega Trends)

1 2
3
4

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565

หลักการการพิจารณาแผนแม่บท
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
 ความสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลา
 มีประเด็นที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการเพื่อ รองรับผลกระทบจากโควิด -19 เตรียมพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงในอนาคต หรือมุ่งเน้นให้ความสาคัญเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1
Ways

10 กันยายน 2563

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

Means

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

โลกแห่งความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World)

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

สรุปผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ผลกระทบระยะยาว

ผลกระทบระยะสั้น

 การเร่งขึ้นของการเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital
Transformation) ที่เทคโนโลยีจะมีบทบาท
มากขึ้น ทั้งต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ และรูปแบบการทางาน
 การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์/
การกีดกันทางการค้า
 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตโลก
 การให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
 สภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจมหภาค

 การลดลงของรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
 การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
 ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
 การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น
 จานวนและความรุนแรงของปัญหาความยากจน
เพิ่มสูงขึ้น
 การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรุนแรง
 ความไม่เพียงพอของระบบการคุ้มครองทางสังคม
 ปริมาณการสร้างขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะ
พลาสติกและขยะติดเชื้อ เพิ่มสูงขึ้น

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต

 ความสาเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19
 ความพร้อมของไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย
10 กันยายน 2563

 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
อัตราดอกเบี้ย
 3 High: อัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้
ภาคเอกชน

 ความเป็นมิตรของคนไทย
 ความต้องการชองตลาดโลก – อาหารปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งการ
ลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Place)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านการใช้จ่ายและการผลิต

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเละสังคมแห่งชาติ
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas)

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

หลักในการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565

ล้มแล้วลุกไว

10 กันยายน 2563

Resilience

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จุดอ่อนและข้อจากัดเดิมที่มี และพร้อม
บริหารจัดการในทุกภาวการณ์ได้อย่าง
เต็มที่ภายใต้ทรัพยากรที่มี

การปรับรูปแบบ และแนวทางการ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน การ
กระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัวเพื่อ
สร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
และสถาบัน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
และมุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง
และยั่งยืน

nscr.nesdc.go.th
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เค้าโครงร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
•
•
•

•
10 กันยายน 2563

บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ ปัญหาและความจาเป็น
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาและสาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ
- กรอบแนวคิดการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- สาระสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
1) เป้าหมายรวม
2) เป้าหมาย จานวน 4 เป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด
3) ประเด็นการพัฒนาสาคัญ 4 ประเด็น
4) แนวทางการพัฒนา 3 ประการ
(พร้อมรับ (Cope), ปรับตัว (Adapt), เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต (Transform)
ส่วนที่ 3 โครงการสาคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (250 โครงการ)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

เป้าหมายย่อย

01

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
•
•
•

อัตราการว่างงาน
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม
(มาตรา 33 39 หรือ 40) ต่อกาลังแรงงานรวม

เป้าหมายย่อย
ตัวชี้วัด

ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Covariance of
Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัด
อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่ในแต่ละจังหวัด
ของประเทศ
10 กันยายน 2563

คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2564
ไม่เกินกว่าร้อยละ 1.5

2565
ไม่เกินกว่าร้อยละ 1

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

02

สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย

2564

2565

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

เป้าหมายย่อย
ตัวชี้วัด

•
•

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด

•

อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SMEs

10 กันยายน 2563

03

เศรษฐกิจประเทศฟืน้ ตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
ค่าเป้าหมาย

2564
ไม่น้อยกว่า 236,000 บาทต่อคน ต่อปี

2565
ไม่น้อยกว่า245,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 เทียบกับ
ปีก่อนหน้า

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 เทียบกับ
ปีก่อนหน้า

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

เป้าหมายย่อย
ตัวชี้วัด

• อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Evolution Index)
• ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของภาครัฐในการทบทวนแก้ไข
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคและเป็นภาระในการดาเนินธุรกิจ

10 กันยายน 2563

04

มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ค่าเป้าหมาย

2564
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

2565
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.4

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด 35 อันดับ
แรก
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด 45 อันดับ
แรก

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด 35 อันดับ
แรก โดยมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด 45 อันดับ
แรก โดยมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า
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แนวทางการพัฒนาภายใต้ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
แนวทางการพัฒนา

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1.3 การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง

4 แนวทางย่อย

8 แนวทางย่อย

10 แนวทางย่อย

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
2.3 การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
2.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

9 แนวทางย่อย

8 แนวทางย่อย

7 แนวทางย่อย

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human
Capital)
3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
3.2 การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม
3.3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

7 แนวทางย่อย

8 แนวทางย่อย

4 แนวทางย่อย

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors)
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา

6 แนวทางย่อย

6 แนวทางย่อย

7 แนวทางย่อย

ประเด็นการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนาย่อย

10 กันยายน 2563
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)

1 ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
พร้อมรับ (Cope)

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลัก
และเมืองรอง
10 กันยายน 2563

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และ กลุ่มบัณฑิตจบ
ใหม่ พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง
ในระบบและนอกระบบ จับคู่ความต้องการของ
ผู้หางานกับผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับ
ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
ภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มี
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
ผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม
สามารถพึ่งตนเองได้
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจ
ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นใน
แก้ปญ
ั หาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
อนาคต สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทัง้ บูรณการระหว่างหน่วยงานเพื่อลด
ความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช่วย SMEs รวมทั้ง สนับสนุนเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs

สร้ า งต าแหน่ ง งานในภู มิภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ
รองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และบัณฑิต
จบใหม่

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก
เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ
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ใหม่ เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของ
แต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Cluster)
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แนวทางการพัฒนา

2

ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป
ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ

มุ่งสู่ การเป็น ศู น ย์ ก ลางทางการแพทย์ ข อง
ภูมิภาคแบบครบวงจร

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะ
ในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยง
อย่างทั่วถึงแลครอบคลุม
สร้ าง Market Platform ให้ กลุ่ มเกษตรกร
และวิ ส าหกิ จ ชุ มชนสามารถเข้ าถึ งตลาด
และผู้บริโภคได้โดยตรง
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกาลัง
การผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เพิ่มความหลากหลายให้กับการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า

พร้อมรับ (Cope)

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
10 กันยายน 2563

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพ
มากกว่า
ชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย และใช้ประโยชน์จากความ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร
หลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้
ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้างและใช้ประโยชน์
ยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อม ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่
สาหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
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3

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ปรับตัว (Adapt)

พร้อมรับ (Cope)

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ
10 กันยายน 2563

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จาเป็น
ริเริ่มดาเนินการปฏิรูประบบการผลิตกาลังคน
ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่
ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ สาหรับการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะ ทัง้ การศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้
และปรับศักยภาพแรงงาน (ให้เหมาะสมกับรูปแบบ อาชีพ รวมถึงส่งเสริมทักษะชีวิตที่จาเป็น
เชือ่ มโยงกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ม
เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งผลักดันให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้
ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบหลักประกันทาง
สังคมที่รองรับรูปแบบการทางานในอนาคต

พัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้
เหมาะสมกับรูปแบบตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการบูรณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้า สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การขยายการให้บริการ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่

ศึกษาแนวทางดาเนินการปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมสูงวัย และอยู่บนพื้นฐานของ
ความยั่งยืนทางการคลัง
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4

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสาเร็จ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
พร้อมรับ (Cope)
ปรับตัว (Adapt)
(Transform)
ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการ
การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ประเทศ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
10 กันยายน 2563

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการบรรเทาสาธารณภัยด้วยการใช้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
พื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม

นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน

ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
โจทย์ความต้องการของภาคเกษตร
งานวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มจานวนและ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
คุณภาพบุคลากร
การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
ใหม่ในทุกมิติ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมี
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง ส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ
รายได้ รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แนวทางการดาเนินการต่อไป

สานักงานฯ จะดาเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่ า งแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ฯ เพื่ อ น าความคิ ด เห็ น มา
ประกอบการจัดทาร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
สานักงานฯ จะนาเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
ต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

นาเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
(ฉบับปรับปรุง) ต่อคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
เสนอ ครม. ขอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานฯ นาเสนอ
ความเห็นชอบการ ให้ความเห็นประกอบการจัดทา
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
ดาเนินการ
(ฉบับปรับปรุง) ต่อคณะกรรมการ
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
ปรับปรุง/แก้ไข
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ภายใน
ร่างแผนแม่บท
ภายใน
เฉพาะกิจฯ
10 ต.ค. 63

แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

รับฟังความคิดเห็น
ร่างแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ
(การประชุมประจาปี
สศช. 2563)

21 ก.ย. 63
กันยายน 63

ต้นเดือน พ.ย. 63

ตุลาคม 63

พฤศจิกายน 63

ในช่วงเดือน ต.ค. 63
สานักงานฯ นาความคิดเห็นมาประกอบการจัดทา
ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
รับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพิ่มเติม
10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th

ภายใน พ.ย. 63

เสนอร่างแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ
ต่อ ครม. พิจารณา
40

วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

โครงการรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565

Means

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แผนปฏิบัติราชการ

Means

เป็นโครงการภายใต้พระราชกาหนดอานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิดได้อย่างทันท่วงที

แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

10 กันยายน 2563

โครงการสาคัญ
2
Flagship Project งปม. 64

1 โครงการเงินกู้ฯ

าคัญ
3Flagshipโครงการส
Project งปม. 65

สศช/หน่วยงานเจ้าภาพ/
ได้มีการปรับปรุงสาระ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ให้รองรับผลกระทบทาง
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสรุปรายการโครงการสาคัญ
ประจาปีงบประมาณ 2565
อันเกิดจากการระบาดของโรคติด
จานวน 571 โครงการ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(1) ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
250 โครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
(2) โครงการสาคัญรองรับการ
พัฒนาประเทศ 321 โครงการ
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

โครงการรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565

ตัวอย่าง แนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (2564-2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
ประเด็นย่อย 1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

โครงการรองรับการดาเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565

ตัวอย่าง แนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (2564-2565)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
ประเด็นย่อย 1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

“เปลี่ยนแปลงเพือ่ พร้อมเติบโต”
• ศึกษาเตรียมพร้อมเพื่อปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบให้ขจัดอุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs

 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกากับดูแลธุรกิจดิจิทลั
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

• ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
• บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs

• ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณและกลไกการติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อ
การส่งเสริม SMEs
10 กันยายน 2563

 โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
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วาระที่ 4.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
หรือความจาเป็นของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 และโครงการส าคั ญ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
4.1.2 โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความเป็นมา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

โครงการที่
หน่วยงานส่ง
3,428
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่มีข้อมูลองค์ประกอบ+ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย และข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 กันยายน 2563

การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
โครงการสาคัญ
ประจาปี 65

571

และรายการโครงการสาคัญที่ยัง
ขาดหาย (Missing Link) ของแต่
ละห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
nscr.nesdc.go.th

นาโครงการไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565
ข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณของสานักงบประมาณ
46

วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 571 โครงการ
•
•

โครงการสาคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ

โครงการสาคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 250 โครงการ
โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ 321 โครงการ

321 โครงการ
โครงการสาคัญตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

250

การบรรลุ
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

การบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ
ในปี 2565

โครงการ
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถ
สืบค้นได้ที่ระบบ eMENSCR ผ่าน username
และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้

https://emenscr.nesdc.go.th/
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th

49

วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างโครงการสาคัญ

โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง (อพท.)

(สามารถดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/ ผ่าน username และ password ที่สานักงานฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศและการจัดทาและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
วุฒิสภา เกี่ยวกับการขับเคลือ่ นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

การใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อ ขับเคลื่อ นแผนงาน/โครงการส่ง ผลต่ อการ
ดาเนินการเพื่อ ให้บ รรลุเ ป้ าหมายตามยุท ธศาสตร์ชาติและแผนแม่บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมทั้ ง ในการด าเนิ น เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมาย
ผลสัม ฤทธิ์ และตัว ชี้ วัด ในปี ง บประมาณต่ อไป ส านัก งบประมาณควร
ดาเนินการให้สอดคล้อ งกับเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณสอดคล้องกับการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการสาคัญ

>>> มอบหมายสานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดาเนินการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน
571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรืองบประมาณแบบบูรณาโดยให้ความสาคัญเป็นลาดับ
แรกกับโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ 2565 ตามร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565”

ใช้ ร่ าง “แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ อั น เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ โควิ ด -19
พ.ศ. 2564-2565” และห่วงโซ่คุ ณค่ าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)
เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณต่อไป
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการสาคัญ

>>> มอบหมายสานักงานฯ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสาคัญที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็น
รูปธรรม จัดทารายละเอียดโครงการสาคัญ จานวน 571 โครงการ

ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจาปีงบประมาณ 2566 – 2570 ร่วมหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

>>> มอบหมายทุกหน่วยงานของรัฐ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. ขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของ
ประเทศ โดยให้ สานักงานฯ ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ ช าติ
ในรูปแบบเฉพาะกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 ตามที่
สานักงานฯ เสนอ
2. ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการ
สาคัญ ตามที่สานักงานฯ เสนอ
3. มอบหมายให้สานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณาตามข้อ 1. และ 2. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.2

เรื่องเพื่อพิจารณา

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.2

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

1

สานักงานฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะใน
การรายงานผลและประเด็น คาถามจากทั้ ง
วุ ฒิ ส ภา และสภาผู้ แ ทนราษฎร จากการ
รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศรายไตรมาส พบว่ า
สมาชิ กส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ข้ อเสนอแ นะว่ า
กิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นการปฏิรูป
และไม่ มีความคื บหน้ าในการด าเนิ น การ
อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอเค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 1

บทนา
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนที่ 2

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)
2.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (เกริ่นนาหลักการและเหตุผลในการดาเนินกิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยสาคัญ)
1) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว)
3) ระยะเวลาดาเนินการรวม
4) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
5) ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
5.1) ขั้นตอนที่ 1 / ระยะเวลาดาเนินการ
5.2) ขั้นตอนที่ ..

2

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิ รู ป ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
เงื่ อ นไขในการจั ด ท าร่ างแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ พ.ศ. 2560 ข้ อ 8 ได้ก าหนดเค้ า
โครงร่างแผนปฏิรูปตามเอกสารแนบท้ายไว้

3

ฝ่ายเลขานุการเห็น สมควรปรับปรุง
เค้าโครงร่างแผนการปฏิรูปเพื่อให้มีความ
กระชั บ และชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น จั ด ท าเค้ า
โครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
3 ธันวาคม 2562 ดังนี้

10 กันยายน 2563

2.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2
2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 .. (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)

ส่วนที่ 3

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

10 กันยายน 2563

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ
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วาระที่ 4.2

10 กันยายน 2563

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

10 กันยายน 2563

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

10 กันยายน 2563

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

10 กันยายน 2563

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ
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วาระที่ 4.2

ร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศฯ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ขอความเห็ น ชอบร่า งระเบีย บที่ ป ระชุม ร่ ว มประธานกรรมการปฏิรู ป ประเทศว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.3

เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจาปี
10 กันยายน 2563
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แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี

ความเป็นมา

แนวทางการจัดทารายงาน

พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ 2560

37

ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ...

รายงานอย่างน้อยต้อง
 ความก้าวหน้า อุปสรรค
 ปัญหา
 ข้อเสนอแน
ะ

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

ภายใน 90 วัน

หน่วยงาน

สศช.

รายงานผลดาเนินการ

จัดทารายงานประจาปี

140

กาหนดให้หน่วยงานแจ้งรายงานการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 และความเชื่อมโยงของผลลัพธ์แผนงาน/โครงการ
ต่อเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ
ภายใน 1 เดือนหลังครบไตรมาส
โดยกาหนดครบรอบการรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
ของทุกปี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
10 กันยายน 2563

ตัวชี้วัดของแผนย่อย ...

ให้สานักงานฯ จัดทารายงานภายใน 90 วัน
หลังจากได้รับรายงานผลจากหน่วยงานต่าง ๆ
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วาระที่ 4.3

แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี

ส่วนที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
1

บทสรุปผู้บริหาร

2

บทนา

3

ผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2

4

10 กันยายน 2563

ผลการดาเนินการ
ตามแผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

5

ปัญหาและอุปสรรค

6

ข้อเสนอแนะ

กล่าวถึงสรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการในภาพรวม สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ
ความเป็นมา สรุปย่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ โดยแสดงการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่าง ๆ และ
ความก้าวหน้าในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ...
•สถานะการบรรลุเป้าหมาย (โดยแสดงความเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับสถานะจากการรายงานในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เว้นแต่มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเทียบเคียงใหม่)
•การดาเนินงานที่ผ่านมา
•ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
•ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ...
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดาเนินการระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
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1

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลสัมฤทธิ์การดาเนินการในภาพรวม การบรรลุผลตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ และสรุปประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะ

2

บทนา

ความเป็นมาและสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อกาหนดรัฐธรรมนูญฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการในภาพรวมและเปรียบเทียบกับปีกอ่ นหน้า

3

ผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้าน ...

4

ปัญหาและอุปสรรค

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1

การปฏิรูปประเทศ

10 กันยายน 2563

5 ข้อเสนอแนะ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ...
•สถานการณ์ในภาพรวม
•การดาเนินงานที่ผ่านมา
•ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
•ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ...
(รวม 173 เรื่องและประเด็นปฏิรูป)

ปัญหาและอุปสรรค อาทิ การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน ตามมาตรา 26 และ 27 ของ พ.ร.บ.
แผนและขั้นตอนฯ
ข้อเสนอแนะและการดาเนินการในระยะต่อไป
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ
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วาระที่ 4.3

แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี

กรอบระยะเวลาการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.3

แนวทางการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี

แนวทางการจัดทารายงาน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1

ขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เค้าโครงรายงานสรุปผล
การดาเนินการประจาปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง กรอบระยะเวลาการจัดทารายงานฯ ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ตั้งแต่การจัดทารายงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

2

มอบหมายสานัก งานฯ ด าเนิน การจัด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิน การประจ าปีต ามขั้น ตอนของพระราชบัญ ญัติจัด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้น ตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.4

เรื่องเพื่อพิจารณา

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ความเป็นมา

1

2

10 กันยายน 2563

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 กาหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย โดยในแต่ล ะคณะ ให้แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น จานวนไม่เกินสิบห้าคนโดยคานึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และช่วงอายุ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจขององค์กรอิสระ
ให้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย

นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยมติ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในการประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 26 กันยายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติด้านต่าง ๆ จานวน 6 คณะ และต่อมาได้มีกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติลาออกจากตาแหน่ง โดยสรุปตาแหน่งและจานวนกรรมการในแต่ละด้าน ดังนี้
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ความเป็นมา

สรุปตาแหน่งและจานวนกรรมการในแต่ละด้าน
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ประธาน

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่มีอยู่

กรรมการที่
ลาออก

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ว่าง

ว่าง
ศ.ศักดา ธนิตกุล
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)

5 ราย

6 ราย

กรรมการ
ที่สามารถแต่งตั้ง
เพิ่มเติม
10 ราย

8 ราย

3 ราย

7 ราย

ว่าง

10 ราย

3 ราย

5 ราย

8 ราย

4 ราย

7 ราย

9 ราย

-

6 ราย

9 ราย

4 ราย

6 ราย

10 กันยายน 2563

ว่าง
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)
ศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)
นางสาวลดาวัลย์ คาภา
(หมดวาระ 28 ก.ย. 65)
ว่าง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดาเนินการ
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) ได้
มอบหมายให้สานักงานฯ ดาเนิน การทาบทาม
บุ ค ค ล ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า น ว น ร ว ม
28 คน เพื่ อ ประกอบการเสนอคณะกรรมการ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และ
ปรั บ เปลี่ ย น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารทุ ก คณะ เป็ น
ผู้บริหารของสานักงานฯ เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10 กันยายน 2563

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติได้ใ ห้ความเห็น ชอบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
ให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาเรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และร่าง
ประกาศคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ซึ่ ง กาหนด
ขอบเขตภารกิ จ และวาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ นถึ ง วั น ที่ 26
กันยายน 2565 อันครบกาหนดห้าปีนับ จากวันแต่ งตั้ ง
ครั้งแรก
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เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

77

วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน

1

ความมั่นคง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา
นายปณิธาน วัฒนายากร
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
นายวันชาติ สันติกุญชร
นายสุวิทย์ สิมะสกุล
นางอักษรศรี พานิชสาส์น
นายบรรสาน บุนนาค
นางบุษยา มาทแล็ง
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
นายวิโรจน์ นรารักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน

2

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ (13)
10 กันยายน 2563

นางอรรชกา สีบุญเรือง
นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
นายปพนธ์ มังคละธนะกุล
นายธฤต จรุงวัฒน์
นายวิบูลย์ คูสกุล
นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์
นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นายศักดา ธนิตกุล
พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายชาติศิริ โสภณพนิช
นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
nscr.nesdc.go.th

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
79

วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน

3

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่
10 กันยายน 2563

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
นายวรเวศม์ สุวรรณระดา
นายวรากรณ์ สามโกเศศ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
นางชฎาทิพย์ จูตระกูล
นายเฉลิมพล ปุณโณฑก
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
nscr.nesdc.go.th

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน

4

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
นายพลากร วงค์กองแก้ว
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ
นายศิริชัย ไม้งาม
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
นางสีลาภรณ์ บัวสาย
นายธนวรรธน์ พลวิชัย
นางธนวดี ท่าจีน
นางวณี ปิ่นประทีป
นายเอนก มีมงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5

(1) นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
(2) นายธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์
(3) นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ
(4) นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
(5) นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
(6) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
(7) นายสุวัช สิงหพันธุ์
(8) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
(9) นางสาวลดาวัลย์ คาภา
(10) พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
(11) นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
* หมายเหตุ รายชื่อกรรมการที่ขีดเส้นใต้คือผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ (15)
10 กันยายน 2563

นายพงศ์โพยม วาศภูติ
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
นายภักดี โพธิศิริ
นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา
นายสราวุธ เบญจกุล
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
นายศุภชัย ยาวะประภาษ
นางเมธินี เทพมณี
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
nscr.nesdc.go.th

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ จานวน 6 คณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
10 กันยายน 2563
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วาระที่ 5

10 กันยายน 2563

เรื่องอื่น ๆ
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BACK UP

10 กันยายน 2563
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
รายการโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 571 โครงการ จากจานวนทั้งหมด 3,428 โครงการ
แผนแม่บท 23 ประเด็น
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
10 กันยายน 2563

จานวน
โครงการสาคัญ

43
4
73
24
28
15
20
16
9
15
55
30

แผนแม่บท 23 ประเด็น
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
รวม

nscr.nesdc.go.th

จานวน
โครงการสาคัญ

22
9
44
21
13
26
16
26
4
10
48
571
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วาระที่ 4.1 4.1.2. โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสาคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

250

โครงการ

571
โครงการ

โครงการสาคัญรองรับการพัฒนาประเทศ

321

โครงการ

โครงการส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้อ งจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) โครงการส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายย่ อ ย
ที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ทีต่ ้องเน้นให้ความสาคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) โดยจะเป็นการเสริมรับ
กั บ แนวทางการด าเนิ นงานที่ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุบั นเพื่อให้ ค นไทยมี ง านทาและ
สามารถยั ง ชี พอยู่ ไ ด้ ขณะที่ก ลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
การกระจายรายได้ สู่ ท้ องถิ่ น และ (2) แนวทางที่ ร องรั บ ประเด็ นการพั ฒ นา
เพิ่มเติม (Emerging Issues) ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด -19
อาทิ การส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรค
และติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
10 กันยายน 2563
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าประสงค์ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สทู่ ้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)”

เป้าหมายย่อย

ค่าเป้าหมายปี 2564 และ ปี 2565

ตัวชี้วัด

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 1
ประเด็นย่อย 1.1

ประเด็นย่อย 1.3

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 2
ประเด็นย่อย 2.1
ประเด็นย่อย 2.5

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 3
ประเด็นย่อย 3.1

ประเด็นย่อย 3.3

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 4
ประเด็นย่อย 4.1

ประเด็นย่อย 4.5
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ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
4 ประเด็นการพัฒนา
ที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ

3 มิติการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 1
ประเด็นย่อย 1.1
ประเด็นย่อย 1.2
ประเด็นย่อย 1.3

2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
4 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา

3 แนวทางการพัฒนา
4 แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

1 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา

3 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
2 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

1 แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางการพัฒนา

30

28

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 2
ประเด็นย่อย 2.1
ประเด็นย่อย 2.2
ประเด็นย่อย 2.3
ประเด็นย่อย 2.4
ประเด็นย่อย 2.5

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 3
ประเด็นย่อย 3.1
ประเด็นย่อย 3.2
ประเด็นย่อย 3.3

ประเด็นการพัฒนาสาคัญที่ 4
ประเด็นย่อย 4.1
ประเด็นย่อย 4.2
ประเด็นย่อย 4.3
ประเด็นย่อย 4.4
ประเด็นย่อย 4.5

รวม
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วาระที่ 4.1

4.1.1. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 พ.ศ. 2564 - 2565

แนวทางการพัฒนา

ให้ความสาคัญกับการเร่งดาเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, Transform: CAT)
3 มิติการพัฒนา

4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)

พร้อมรับ
(Cope)

ปรับตัว
(Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1.3 การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง
2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ
2.3 การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
2.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)

3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้
3.2 การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม
3.3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ใหม่
4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
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