การประชุม
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563
เอกสารประกอบการประชุม
19 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
nscr.nesdc.go.th

1

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

2

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

3

ระเบียบวาระที่ 2

19 ตุลาคม 2563

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ ครั้งที่ 2/2563

nscr.nesdc.go.th
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2. รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ 2/2563

ความเป็นมา
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัด ทารายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
ครั้งที่ 2/2563 และแจ้งเวียนไปยังประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ โดยขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ
กลับมายังสานักงานฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรรมการฯ ทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 3

19 ตุลาคม 2563

เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผน
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

nscr.nesdc.go.th
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3. ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

1

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
เห็ น ชอบเค้ า โครงการปรั บ ปรุ ง
แผนก า รป ฏิ รู ป ป ระเท ศ ต าม ที่
สานักงานฯ เสนอ
ม อ บ ห ม า ย ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ฯ
ดาเนินการปรับปรุงระเบียบที่ประชุม
ร่ ว มประธานกรรมการปฏิ รูปว่า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขใน
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560 ข้ อ 8 ตามขั้ น ตอนของ
กฎหมายต่อไป

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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3. ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2

ประธานที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ลงนามในระเบียบที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

19 ตุลาคม 2563

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

nscr.nesdc.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

8

ระเบียบวาระที่ 4

19 ตุลาคม 2563

เรื่องเพื่อพิจารณา
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ความเป็นมา
ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

19 ตุลาคม 2563

1 กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม (ตัดที่เป็ นกิจกรรมปกติ /คัดเลือ กเฉพาะที่จ ะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญ
2 ปรั(BigบRock)
/ ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสาคัญ พิจารณา
3 ทบทวนกฎหมายใต้
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดลาดับความสาคัญของการเสนอกฎหมาย
4 ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
5 พิชื่อจหน่ารณาความเห็
วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน
6 ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย)

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลการดาเนินการ

การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
สานักงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจัดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th

Line @nscr
หนังสือถึงทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การประชุมรับฟังความเห็นฯ
ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 2/2563

19 ตุลาคม 2563

ช่วงเวลา
วันที่ 18 ส.ค.63 ถึง 3 ก.ย.63

18 ส.ค.63 ถึง 3 ก.ย.63
หนังสือลงวันที่ 18 ส.ค. 63 ให้ความคิดเห็น
ต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 2 และ 3 ก.ย.63

ประเด็
นความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ
• การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ

• การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
• การให้ความรู้แก้ประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
• ควรจากัดจานวนกฎหมายและยกระดับกฎหมายให้ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
• การจัดทาฐานข้อมูล Big Data
• การส่งเสริมการเก็บออมเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ
• การบูรณาการของภาคส่วนต่างๆในการดาเนินการ
• การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมในด้านต่างๆ
• ความโปร่งใสและการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
• การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สร้างอาชีพ
• ควรปรับปรุงการนิยามคาสาคัญให้เข้าใจตรงกันในทุกหน่วยงาน

ประเด็นความเห็นของคณะกรรมการฯ
วันที่ 10 ก.ย.63

nscr.nesdc.go.th

• เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ
• เพิ่มเติมประเด็นหรือขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญในกิจกรรมปฏิรูป
• ทบทวน ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็น
รูปธรรม
11

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ

1
2

ด้านการเมือง
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

3

ด้านกฎหมาย

4

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

19 ตุลาคม 2563

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
สรุปรับฟังความเห็น
• ควรนาเสนอเนื้อหาสาระทางการเมืองที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อโซเชียล
มีเดียเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
• ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด กระจายอานาจสู่
ท้องถิ่น ส่งเสริมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพและภูมิสังคม
• ควรขับเคลื่อนให้เกิด Big Data หรือ Data Government
• ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐให้คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
• เชื่อมโยงหน่วยงานและฐานข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้าง และนาระบบดิจิทัลมา
ขับเคลื่อน
• ทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ให้ทันสมัยเข้าใจง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
• มีการบังคับใช้ที่ดี จริงจัง เข้มข้น เด็ดขาด และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย
• มีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมาย
• มีการจัดการระบบกฎหมายอย่างเป็นระเบียบ
• มีการให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

• ควรแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบันทึกภาพและเสียงในการจับกุมที่อยู่ใน
ครอบครองของรัฐ ซึ่งอยากต่อการเข้าถึงและทาให้ผู้ต้องหามีความเสียเปรียบ
nscr.nesdc.go.th

ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

• เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรม

• ทบทวนคาว่า “พลิกโฉม” ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ให้
ความสาคัญการใช้ Big Data เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการ
• เพิ่มเติมประเด็นการเบิกจ่ายของภาครัฐให้รวดเร็ว ใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5
• ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการ
อนุมัติ และการอนุญาตองทางราชการ เพื่อให้กฎหมายมี
ความทันสมัย

• เพิ่มเติมกิจกรรมการปรับปรุงการลดโทษของกรมราชทัณฑ์

12

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ

5 ด้านเศรษฐกิจ
านทรัพยากรธรรมชาติ
6 ด้และสิ
่งแวดล้อม

7 ด้านสาธารณสุข
8

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ด้านสังคม
19 ตุลาคม 2563

สรุปรับฟังความเห็น

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ครั้งที่ 2/2563

•
•
•
•

สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี
ส่งเสริมบทบาทวิสาหกิจชุมชน
ข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจ Start-up
ยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง
การค้าและการลงทุน
• มีการเตรียมความพร้อมด้านทักษาและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่

• เพิ่มเติมประเด็นการจัดหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
อย่างครบวงจร
• ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• เร่งรัดการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

•
•
•
•

• ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
• เพิ่มเติมประเด็นการดูแลพื้นที่ชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะทางทะเลและชายฝั่ง
• เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ควรหาแนวทางเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
ส่งเสริมแนวทาง คนอยู่กับป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
สร้างการรับูในเรื
ร้ ่องการบริหารจัดการทะเล
ให้มีการจัดทาฐานข้อมูลน้าบาดาล ทาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงน้าทั้งระบบ สร้าง
Bio Indicator
เพิ่มเติมกิจกรรมบาบัดฟื้นฟูมลพิษ และการจัดการลดมลพิษในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ควรกระจายอานาจด้านการบริการสาธารณสุขให้ท้องถิ่นดาเนินการด้านระบบ
สาธารณสุขเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
มุ่งเน้นความสาคัญของต้นเหตุของโรค และวิธีการป้องกันมากกว่าการรักษา
ควรมุ่งให้ความตระหนักถึงความรอบรู้ทางสุขภาพ
ส่งเสริมให้มีการออมเงินในทุกช่วงวัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่วันสูงอายุ
การบริหารจัดการข้อมูลของรัฐยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ทาให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และสื่อมวลชนต้องมีองค์ความรู้พอที่จะตีความข่าว และ
ถ่ายทอดความเห็นสู่สาธารณชน
ควรส่งเสริมสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และบูรณาการกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ
ขยายอายุการรับสมัครและขยายอายุการรับเงินคืนของกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 40
ควรมีการออมในรูปแบบบังคับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
ควรกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางสังคมของประเทศ
มีการจัดเก็บข้อมูลแบบครัวเรือน
กาหนดคานิยามของคนพิการยังไม่ตรงกัน
ควรมีการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเมือง
nscr.nesdc.go.th

• เพิ่มเติมการบริการจัดการสื่อทีผ่ ิดกฎหมายให้เกิดความครอบคลุมใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1
• เพิ่มเติมการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
• เพิ่มเติมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการสร้างภูมิคุ้นกันให้ประชาชนใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3

•
•
•

เพิ่มเติมการสร้างหลักประกันรายได้ก่อนเกษียนและหลังวัยเกษียณใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 และให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้คนหลังวัย
เกษียณสามารถพึ่งพาตนเองและมีงานทา
เพิ่มประเด็นการพัฒนาเมืองในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 และปรับชื่อจาก “การ
ออกกฎระเบียบ” เป็น “การจัดระเบียบ”
ให้ความสาคัญกับการทาให้ประชาชนใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 5 โดยเน้นไปที่การหาที่ดินทากินให้กับประชาชน
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ

10

ด้านพลังงาน

านการป้องกันและปราบปราม
11 ด้การทุ
จริตและประพฤติมชิ อบ

12 ด้านการศึกษา
านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
13 ด้และการพั
ฒนาทรัพยากรมนุษย์
19 ตุลาคม 2563

สรุปรับฟังความเห็น

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

• เห็นด้วยกับการลดขั้นตอนการดาเนินการและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้
พลังงานทดแทนได้ง่ายยิ่งขึ้น การสร้างความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลพลังงาน การใช้
มาตรการESCO และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตเลียมเพื่อรองรับ
New S-Curve
• การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและเปิดใหัมีการแข่งขัน
• ควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่
• ควรมีระบบคุ้มครองพยานหรือเยียวยาครอบครัวผู้แจ้งเบาะแสให้เหมาะสม มีการปรับ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพิจารณาและตัดสินคดี
• ควรมีการปรับทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ควรกาหนดให้มีการยื่นบัญชี
ตั้งแต่เข้ารับราชการและบังคับใช้อย่างจริงจัง
• ควรมีการตรวจสอบการทุจริตในทุกโครงการไม่ใช่เน้นที่โครงการใหญ่เท่านั้น
• ควรนิยามคาว่า “เด็กนอกระบบ” ให้ชัดเจน
• ควรส่งเสริมให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
• สนับสนุนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสาหรับทุกช่วงวัยโดยไม่จากัดเฉพาะด้านวิชาการ
• ควรจัดการเรียนการสอนแบบ active learning พัฒนาผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา
• ปรับการผลิตครูให้เป็นแบบเจาะจงเฉพาะกลุม่ และกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ
• ควรให้ มท. หรือ ศธ. เป็นหน่วยงานหลัก ดศ. สนับสนุนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 6
• ควรใช้หลักทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจและปัญญา
• นาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยใหม่
• การออกกาลังกาย เล่นกีฬา สร้างโอกาสทางการกีฬา และกีฬาสาหรับคนพิการ
• พัฒนาทักษะแรงงาน สร้างงาน คุ้มครองแรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม
• พัฒนาระบบรับเข้าข้าราชการ
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• ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเร่งรัด
กระบวนการและลดขั้นตอนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
• ให้ความสาคัญกับประเด็นการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวมวลจาก
การเกษตร

• ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้ชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็น
รูปธรรม

•
•
•

ทบทวนชื่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผล
อย่างเป็นรูปธรรม
เพิ่มเติมการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้า
ร่วมฝึกปฏิบัติการทางานในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
ควรเพิ่มกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและเสริมสร้างพัฒนาหลักคิด วิสัยทัศน์และทัศนคติ
ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาด้วย

• การนาค่านิยมที่ดีมาปรับหลักคิดและทัศนคติการพัฒนา
จิตใจโดยใช้ศาสนาและศิลปะ รวมทั้งนาวัฒนธรรมมาพัฒนา
แลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
14

4. ความเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ผลการดาเนินการ
ร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทั้ง 13 ด้าน
นาประเด็นความเห็น
ไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรม Big Rock เป้าหมาย
และตัวชี้วัด ของแผนฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ทั้ง 13 ประเด็น
สรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 :
รับทราบแนวทางดาเนินการสาหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock โดยสานักงานฯ จะ
เสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป

19 ตุลาคม 2563
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

าน
1 ด้การเมื
อง

19 ตุลาคม 2563

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน การประเมินสถานการณ์ความเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ความเป็นประชาธิปไตยของ
ประมุข
ของประเทศไทย
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
Democracy Index
3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจน
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
63
65

6.75

7
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

1
ด้านการเมือง

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
- ชุดความรู้และข้อมูล ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการทางานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน
- ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

010102
010103
200301
200302

2. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ
โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
- การผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ….

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

- ศึกษาและจัดทาข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
- บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนข้อเสนอ
ดังกล่าว

สานักงาน ป.ย.ป.

010102
010103

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี การเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง
ขั้นต้น (Primary Vote)
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

สานักงาน กกต.

010102
010103

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์และเชิงวิชาการ
- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า

010103

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

2 การบริหาร
ด้าน

ราชการ
แผ่นดิน

19 ตุลาคม 2563

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดลาดับขององค์การ
สหประชาชาติ

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี 2565
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา
ทีม่ ีการพัฒนา
สูงสุด 60
สูงสุด 60
อันดับแรก
อันดับแรก

18

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

2

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์
จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ
ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
(Shared Application Enabling Services)
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) ภาครัฐ และการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม



1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นนิติบุคคล
รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กร  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการ
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)
 ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 การมอบอานาจการจัดส่วนราชการ
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

19 ตุลาคม 2563

ดศ.

200101

080102

200101



เปลี่ยนระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ดาเนินการจัดทาเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของ
ตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ (Role Clarification)
 ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
 ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
งหวัดที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทางานที่เน้นการบูรณา ในจั
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
การ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่
ทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุก  กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง
ขั้นตอน
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
 กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ
 เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของ
ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาหรับบริการภาครัฐ
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ




เปลี่ยนระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ

มรูปแบบ
3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่  ดิดจาเนิิทัลนเต็การจั
ดทาเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่ง
บสูงที่สาคัญ(Role Clarification)
ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี  ระดั
ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม สารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงาน กพร.

220101




nscr.nesdc.go.th

สานักงาน กพ.

200501

สานักงาน กพร.

200301
200302

150101
กรมบัญชีกลาง

200101
200301
200501
19

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

3

ด้าน
กฎหมาย

1. กฎหมายและกระบวนงานที่
ล้าสมัย ก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล้าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระ
แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพได้รับการ
ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง

2. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้
และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของ
ประชาชน
19 ตุลาคม 2563

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละของจานวนกระบวนงานที่
ร้อยละ 80 ของจานวน
ร้อยละ 100 ของจานวน
เกี่ยวกับการอนุญาตและการ
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกฎหมายตามผล
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
การศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การดารงชีวิตหรือการ
การดารงชีวิตหรือการ
และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของ
ประกอบอาชีพของ
อนุญาต ได้รับการดาเนินการ
ประชาชนทีส่ านักงาน
ประชาชนที่สานักงาน
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
จานวนแผนงานหรือโครงการใน
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี
การจัดทาประมวลกฎหมาย
และกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก
nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

3
ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- นาผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ดาเนินการศึกษาแนวทางการกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจาเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงาน
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงาน ป.ย.ป./
สานักงาน ก.พ.ร.

220101

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

- มีการจัดทาร่างกฎหมาย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

- ดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการกาหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณานาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ยธ./สานักงาน ก.พ.ร.

220101
220102

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สผ.

220101
220103

5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดทาแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ

สคก.

220101

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

สคก.

220101
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

4

ด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

4
ด้านกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
สามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมได้ โ ดยง่ า ย ได้ รั บ ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม -

-

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทา/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

-

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การและผลการด าเนิ น การ
และติดตามประเมินผล
ขยายผลให้มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ
จัดทาระบบการปล่อยชั่วคราว
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
และพัฒนาระบบกากับดูแล
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

-

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
19 ตุลาคม 2563

-

หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาระบบการท างานที่ ต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี
และประกาศให้สาธารณชนทราบ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

220201

220201

220201

สานักงานศาลยุติธรรม

220102
220201

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201
23

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

5

ด้าน
เศรษฐกิจ

1. ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

2. กระจายความเจริญและ
ความเข้มแข็งของภาคสังคม
3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ
19 ตุลาคม 2563

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

ปี 2565
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD)

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกทีไ่ ด้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านรายได้
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for
Management Development: IMD)

ลดลงเหลือ 0.41

ลดลงเหลือ 0.41

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

5
ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อเสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน 3 ล้านราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ขั้นขัตอนและวิ
ธีกธารด
าเนิาเนิ
นการ
้นตอนและวิ
ีการด
นการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

-

ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจาหน่าย
ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร
สร้าง Smart Farmer
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

-

เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

-

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs
ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทย ในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

-

พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผู้ประกอบการ
ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

19 ตุลาคม 2563

กษ. / พณ.

กก.

nscr.nesdc.go.th

สสว. / อว.

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

030301
030401
030501
030502
030601
040101

160201

040201
050101 050302
050102 050303
050301 050401
080101
080302

190202
190203

230301

BOI / พณ. / กค.
รง. / ศธ. / อว.

090102
090202
090302

200101
220102
110401
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

6

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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6

ด้าน
ทรัพยากร
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่ง ยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์แ ละการใช้ประโยชน์ทั้งทรั พยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีว ภาพ สิ่ ง แวดล้ อม และระบบการบริ หารจัด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. เพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
- การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบรรจุ เ รื่ อ งเขตทางทะเลและเขตทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในหลั ก สู ต ร
การศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้า งกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบล
- จัดการน้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ บริหารจัดการน้า ดิน ป่า
และพลังงานอย่างบูรณาการ
- ถอดรูปแบบความสาเร็จจากการทางานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้กากับด
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้ จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
- กาหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

19 ตุลาคม 2563
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
าน
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

7
ด้านสาธารณสุข

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลของการสร้า งเสริ ม
สุข ภาพ ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ การป้ องกั นและดูแ ลรัก ษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล
ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพ
สานักปลัดกระทรวง
พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ
การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณสุข
พัฒนาสถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
สานักปลัดกระทรวง
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สาธารณสุข
พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

กรมอนามัย

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง
สานักงานหลักประกัน
4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย
ขั
บ
เคลื
อ
่
นการด
าเนิ
น
งานตามแผนบู
ร
ณาการระบบประกั
น
สุ
ข
ภาพภาครั
ฐ
สุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
ของประเทศไทย
- ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
19 ตุลาคม 2563
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

8
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เลื อกเสพสื่ อได้อย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ และเป็นผู้ผลิ ตสื่ อที่ มี คุณ ภาพ สามารถเผยแพร่ ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

19 ตุลาคม 2563

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake News
รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
- ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
รายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ
- กาหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งที่นามาประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม
- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, หารือและ
ประสานความร่วมมือจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์หรือเคยได้มีการ
ดาเนินการจัดทาหลักสูตร, นาประเด็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิน งานกับ แผนการปฏิ รู ปประเทศด้ า นการศึ ก ษา, ส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดทาเนื้อหาของสื่อสาหรับเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง, การเรียนในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้
เป็นวิชาภาคบังคับอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาวิชาอื่น
- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบท
การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจาเป็นและประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ , บรรจุเนื้อหา
การอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันฝึกอบรมภาครัฐ

nscr.nesdc.go.th

ดศ. / กสทช. /
กรมประชาสัมพันธ์ /
ตร.

010201
010301

ดศ. / กสทช. / ตร.

010301

100301

010201

100301

ศธ. / อว. / กสทช. /
กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ /
สถาบันฝึกอบรมของรัฐ

200101
200401

200301

120101
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

9 ด้สังาคมน

19 ตุลาคม 2563

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและ
ภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
หลังเกษียณ
2. อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อ
นามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม
(Social Safety Net)
ทีส่ อดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่า
เทียม อันจะนาไปสู่ความเสมอภาคใน
สังคม

มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทย
มีหลักประกันรายได้หลัง
เกษียณที่เพียงพอต่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับ
พื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง
nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ระดับความสาเร็จ
ของการออกกฎหมาย
ร้อยละ 50

ปี 2565
ระดับความสาเร็จ
ของการออกกฎหมาย
ร้อยละ 100

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาฐานข้อมูล
ทางสังคมระดับพื้นที่
ร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทาฐานข้อมูล
ทางสังคมระดับพื้นที่
ร้อยละ 100

ระดับความสาเร็จ
ของการออกกฎหมาย
ร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ของการออกกฎหมาย
ร้อยละ 100
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9
ด้านสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการจัดสรรสวัสดิการ และได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับการปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานใน
ระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
- ผลั ก ดั น ให้ ก องทุ น การออมแห่ ง ชาติ (กอช.) และกองทุ น ประกั น สั ง คมร่ ว มกั น ศึ ก ษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Earmarked Tax)

กระทรวงการคลัง

110501

2. ผลั ก ดั น ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูร ณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
- วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล และน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เปราะบางให้ ต รง
กลุ่มเป้าหมาย
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
- ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงมหาดไทย
(สถ. /ปค. /พช.)

110101

3. การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก าร เพื่ อ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

- ปรับคานิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ ไขระเบี ยบคณะกรรมการส่ง เสริ มและพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การแห่ง ชาติ ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

170201

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

กระทรวงมหาดไทย (สถ.)

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

- นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ ไ ขมติ ค ณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็ น เพื่ อ
แก้ไขให้เสร็จภายในปี 2565
- ปรับ ปรุ งและพัฒ นาองค์ กรที่มี หน้ าที่ ป ระเมิ นราคาที่ ดิน สร้ างมูล ค่า เพิ่ มให้ แก่ ที่ดิ นที่ รัฐ จัด ให้ ใ น
รูปแบบที่เหมาะสมภายในปี 2565
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล ภายในปี 2565

สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

160202
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10
ด้านพลังงาน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

1. ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ One-StopService ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
ดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย สานักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลาง
- กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การดาเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

3. การใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

5. ปรั บ โครงสร้ างกิ จ การไฟฟ้ าและธุ รกิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
19 ตุลาคม 2563

- จัดทาแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
- จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ทีส่ ามารถดาเนินการได้ทันทีใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- กาหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสม
ในอนาคต
- ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงาน กกพ./พน./
กพร. /กรอ./มท. /พพ.

200101

สนพ.

200101

พพ./บก./สงป.

070201
070202

สกพอ./อก./สนพ.
/สศช.

070201
070202

สนพ./พพ./กฟผ./กฟน.
กฟภ./สานักงาน กกพ./
ชธ./ปตท.

070201
070202
070203
070204

180101
40

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

11

เป้าหมาย

ด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

19 ตุลาคม 2563

ตัวชี้วัด

1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index:
CPI)

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 40 คะแนน

ปี 2565
คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 45 คะแนน

ร้อยละ 65

ร้อยละ 80

(85 คะแนนขึ้นไป)

(85 คะแนนขึ้นไป)
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
2. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ
- กาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
- การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข
- ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก

3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
- จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดทาและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายใน
การดาเนินโครงการขนาดใหญ่

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้อง
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

พอช.

210101
210102

สานักงาน ป.ป.ช.

210102

สานักงาน ป.ป.ช.

210102
210201

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
210201

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
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12 ด้การศึ
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

12
ด้านการศึกษา

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทางาน
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- สนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
- ปรับหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ประเมินผลการดาเนินงานและขยายผลต่อไป
- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการคัด
กรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้านและ
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
สารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกาลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา
ติดตามและประเมินผล

4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน -

19 ตุลาคม 2563
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กสศ. / ศธ.
ศธ./ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ

110201

120101
110301
110402
120101

อว./ TEDC/ ศธ.

120101

สอศ.

110401
110402

อว./ สกสว./ ทปอ.

110401
110501

150201
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

13

ด้าน
วัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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13

ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน

-

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit)
การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

วธ./ นร. /ก.พ.ร.
กปส./มท.
ศูนย์คุณธรรม/องค์กรภาคเอกชน
/ภาคสื่อสารมวลชน
ภาคการผลิตสื่อ/ภาพยนตร์ /กค.

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
วธ/มท./ อปท./ศธ./
- การสร้า งความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญของรากเหง้า
วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
ดศ./ททท./ก.พ.ร.
- การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต
/สบร.
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
มท. /สธ./สสส.
รูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในลักษณะองค์กร
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลัง - การปฏิ
เสมือนจริง (Virtual organization)
กพล./กกท./มกช./อว./ดศ.
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง - การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
ก.พ.
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
ฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน -- พัการพั
สคช./รง. /ศธ./
ฒนาระบบฐานข้อมู ล ด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce
Ecosystem
ของประเทศแบบบูรณาการ
ดศ/อว./มท./พม./กทม.
- การศึก ษาแนวทางในการปรั บปรุง หรือ จัด ตั้งกองทุน ใหม่ เกี่ ยวข้ องที่มี อยู่เ พื่อ ให้ส ามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนากาลังคนภาครัฐ
การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
กพ./สป.นร./รง./ดศ.
- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย
- พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
ของประเทศ
ศธ. /สอวช./ อว./
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย
- จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool)
กต./อปท./สคช./สบร.
- พัฒนากลไกทางภาษี
- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับลูกหลานที่มีศักยภาพในชุมชน

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3.

4.
5.
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

100101
100301

010102

050101
050102

160101
160201

110101
130101
130201
140101 140201
140301

170101
080101
080101

110301
110401
110501
120101

200401

200501
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big
ผลการดาเนินการ จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 44 ฉบับ สรุปได้ดังนี้
รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
1 ด้านการเมือง
3 ด้านกฎหมาย
1. ร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....
19 ตุลาคม 2563

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
4. ร่า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

7

ด้านสาธารณสุข

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

8

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
nscr.nesdc.go.th

4

Rock)

ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น งานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. ....

5

ด้านเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จของคนต่ า งด้ า ว
2. พ.ศ. 2542
ปรับปรุ งแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
3. ต่างด้าว พ.ศ. 2560
4. ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
5. ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

6. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
7. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
47

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big
ผลการดาเนินการ จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 44 ฉบับ สรุปได้ดังนี้
รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านพลังงาน
9 ด้านสังคม 10

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
แห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....

12

ด้านการศึกษา

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

13
1.

ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคน พ.ศ.....

19 ตุลาคม 2563

1. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร (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. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จาหน่าย พ.ศ. ...
3. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี พ.ศ. ....
4. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์
รูฟและนากลับมาใช้ใหม่ พ.ศ. ....
5. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจาหน่าย
6. ร่างฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(Building Energy Code: BEC) พ.ศ. ...
7. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy
Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ พ.ศ. ....
8. แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ
nscr.nesdc.go.th
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Rock)

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. โดยให้นาเรื่อง การ
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้
ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
48

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ การปรับ(1)เป้าหมาย
และตัวชี้วัดระดับแผน

1การดาเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่ อวั น ที่
3 ธันวาคม 2562 โดยมี
ประเด็นในการปรับปรุง
6 ประเด็น ดังนี้

(2)
Big Rock

(4)
(5)
(3)
การทบทวนการจัดตั้ง การหารือหน่วยงานตาม
การทบทวนกฎหมาย
หน่วยงาน
มาตรา 26 และมาตรา 27

5

2

-

ได้ข้อยุติแล้ว

5

2

-

ได้ข้อยุติแล้ว

5
5
5
4
5
3
5
5

5
1
7
1
1
2
3
8

-

ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว
ได้ข้อยุติแล้ว

(6)
การปรับเค้าโครง
ของแผน

10
ได้ข้อยุติแล้ว
5
1
5
ไม่มีความเห็นจากหน่วยงาน
1
5
ไม่มีความเห็นจากหน่วยงาน
44
รวม
62
*หมายเหตุ : การปรับเค้าโครงของแผนฯ ตามระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ
การหารือร่วมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) และฝ่ายเลขานุการฯ

มติคณะรัฐมนตรี
3 ธันวาคม 2562

1 ตุลาคม 2563

เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติ ของ
หน่วยงาน และคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัย
ยะสาคัญ (Big Rock)
ให้ ป รั บ ปรุ ง กิ จ กรรมที่ มี ค วามทั บ ซ้ อ นระหว่ า งด้ า น
ให้มีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

ให้มีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกัน และ
ปรับแผนการปฏิรูปประเทศที่มีประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านอื่น ๆ โดยให้สานักงานฯ เตรียมข้อมูลกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ
มาเสนอในคราวการประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

50

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน นามากาหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี้

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน นามากาหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นบูรณาการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรม Big Rock
1. การมีส่วนร่วม และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

2. การลดอุปสรรคในการดาเนิน
ชีวิต และลดขั้นตอนทางธุรกิจ

3. การพัฒนาศักยภาพคน
19 ตุลาคม 2563

ด้านการเมือง

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

ด้านกฎหมาย

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

ด้านกฎหมาย

1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพของประชาชน
3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

ด้านเศรษฐกิจ

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน(Regional Trading/Investment Center)

ด้านพลังงาน

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม

ด้านเศรษฐกิจ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
nscr.nesdc.go.th

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน นามากาหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นบูรณาการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรม Big Rock
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

4. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา

5. การท่องเที่ยว
6. การเตรียมความพร้อม และ
การพัฒนาผู้สูงอายุ

7. การกระจายอานาจ
19 ตุลาคม 2563

5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต
3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

ด้านสาธารณสุข

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลดูแลรักษาที่บ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัว
ของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต

ด้านสังคม

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านสาธารณสุข

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น
nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เสนอ โดยให้
สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดทาเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง ) ให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด ท าร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอบของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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BACKUP
19 ตุลาคม 2563
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

1

สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านการเมือง
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น
5. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
19 ตุลาคม 2563

สรุปรับฟังความเห็น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

- ควรนาเสนอเนื้อหาสาระความรู้ทางการเมืองที่กระชับ เข้าใจ - เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรม
ง่าย ร่วมสมัย ชัดเจน สร้างสรรค์ และใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อน
และสุจริต
- ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้
เนื่องจากสามารถสื่อไปถึงกลุ่มคนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
- นอกจากส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มแล้ ว ควรให้
ความสาคัญกับภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคเอกชน
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นใน
รูปแบบต่าง ๆ ควรได้รับความคุ้มครองและป้องกัน
- ควรมุ่งศึกษาสาเหตุ ที่มา และเบื้องหลังของความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่เกิ ดขึ้น ในปั จจุบัน จึงจะแก้ ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างตรงจุด
- กระทรวงมหาดไทยในกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
- รัฐควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ
และภูมิสังคม เพื่อส่งเสริมท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
- การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) จะสาเร็จได้จะต้อง
ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นก่อน
nscr.nesdc.go.th

-
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

1. พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพื่อเป็น
แพลตฟอร์ มของทุก ภาคส่วนสาหรับแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19

- Big Data หรือ Data Government จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
สร้างคู่มือหรือแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด Data Government
เป็น รูป ธรรม โลกอนาคตต้ อ งอาศัย ข้ อมู ล เป็น ปัจ จั ย สาคัญ และ
ผลักดันการบูรณาการงาน และงบประมาณ เพื่อให้การลงทุนพัฒนา
ระบบสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

2. การสร้ า งความยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว และทั น การ
เปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงานภาครัฐ

- ลดขั้ น ตอนการปฏิบัติ งานภายในหน่ ว ยงานภาครัฐและระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัว และรวดเร็ว แต่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

3. การเปิ ด ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในภาครั ฐ
เพื่อความยืดหยุ่น คล่องตัว และเชื่อมโยงกัน

-

4. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพื้นที่
โดยประชาชน เพื่อประชาชน

- ควรกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งด้านงบประมาณ และการ
มอบอ านาจ โดยโอนย้ า ยข้ า ราชการส่ ว นกลางสู่ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
เพียงพอ
- ควรเชื่อมโยงหน่ว ยงานที่ มีห น้า ที่ตรวจสอบการจัด ซื้อ จัดจ้ างเข้ า
ด้วยกัน ทั้งเรื่องฐานข้อมูล และวิธีการตรวจสอบ และควรนา Digital
มาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ให้ มี ค วาม
โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า
ปราศจากการทุจริต
19 ตุลาคม 2563

การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ควรด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง และ
ควรพัฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทัลของบุคลากรในภาครัฐให้ทั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง

nscr.nesdc.go.th

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
- ทบทวนคาว่า “พลิกโฉม” ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 พลิกโฉมการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐเพื่อเป็นแพลตฟอร์มของทุกภาคส่วนสาหรับแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์และ
บริหารราชการแผ่นดินและประเด็นเรื่อง Digital Government เป็นส่วนที่
จะทาให้ภาครัฐและเอกชนเอาข้อมูลมาไว้ที่เดียวกัน/เชื่อมโยงและ
บูรณาการกัน

- เพิ่มเติมประเด็นการเบิกจ่ายของภาครัฐให้รวดเร็ว ในกิจกรรม
ปฏิ รู ป ที่ 5 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ที่ มี ค วามรวดเร็ ว คุ้ ม ค่ า
ปราศจากการทุจริต
58
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านกฎหมาย
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลีย่ นโทษทาง
อาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

สรุปรับฟังความเห็น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

- ควรให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ แรก ส าหรั บ รายละเอี ย ดว่ า กฎหมายใดเป็ น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
- มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งทบทวนกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ทั น สมั ย
และสามารถเข้าใจได้ง่าย
- เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสะดวกต่อการใช้บังคับ ทันต่อเหตุการณ์
เข้ากับยุคและสมัย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ก ฎ ห มา ย เ พื่ อ ล ด ขั้ น ต อ น
การอนุมัติ การอนุญาตของทางราชการ และเพื่อให้ กฎหมายมี
ความทันสมัย

-

-

าเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีมาตรการที่เข้มข้น จริงจัง
3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ - การน
และมีแรงจูงใจ
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นา
- ควรมีการบัง คับใช้กฎหมายอย่างจริงจั ง หากไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ควรกาหนดมาตรการ วิธีการ ให้เด็ดขาด เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
- ควรมีการปฏิรูปกฎหมายที่มีอยู่ให้มีการบังคับใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ใช้กฎหมาย

-

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอ
ร่างกฎหมาย

- ควรมี ก ารผลั ก ดั น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอกฎหมาย โดยใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อลดภาระแก่ประชาชนในการรวบรวมรายชื่อเสนอ
กฎหมาย

-

5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน
ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- ควรมี ก ารจั ด ระบบกฎหมายให้ มี ค วามเป็ น ระบบระเบี ย บ เนื่ อ งจากกฎหมาย
ในประเทศไทยมีจานวนมาก
- ประเทศไทยมี ก ฎหมายหลายฉบั บ จะท าอย่ า งไรให้ ประชาชนทั่ วทุ ก พื้ น ที่ ได้ รั บ รู้
และมี ความเข้ าใจถึ งสิ ทธิ ของตนเอง โดยเฉพาะต่ างจั งหวั ด อาจไม่ได้ รั บรู้ ข้อมูลด้ าน
กฎหมาย จึงควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

-

19 ตุลาคม 2563
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

1. การให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ตาม
ความคืบหน้าขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

-

-

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานี
ตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

-

-

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

-

- การบันทึกภาพและเสียงในการจับกุม ควรมีการแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล
ที่อยู่ในการครอบครองของรัฐ ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและทาให้ผู้ต้องหามีความ
เสียเปรียบ

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน

อื่น ๆ : เพิ่มเติมกิจกรรมการปรับปรุงการลดโทษของกรมราชทัณฑ์
15 ตุลาคม 2563
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

- สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
และเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสม
และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
- ส่ งเสริ มบทบาทของวิ สาหกิ จชุ มชน ด้ านการ
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ เพื่ อ น าการท่ องเที่ ย วเข้ า สู่ ชุ มชน
เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ - Start-up ยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
เทคโนโลยี

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
(High Value Added)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

- เพิ่มเติมประเด็นการจัดหาตลาดให้กับสินค้า
เกษตรมูลค่าสูงอย่างครบวงจร
- ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness / Medical Tourism)

-

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทย ในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

- การยกระดั บการเป็ น ศู น ย์ กลางด้ า นการค้ า และการ
ลงทุ น ต้ องให้ ความส าคั ญ กั บการยกระดั บมาตรฐาน
ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

- เร่งรัดการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาคของประเทศไทย (Regional
Trading/Investment Center)

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

- มี ก ารวางแผนเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลั ง
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต โดยการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
ทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่

-

15 ตุลาคม 2563
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
สรุปรับฟังความเห็น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ควรหาแนวทางในการดาเนินการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
- ส่งเสริม “คนอยู่กับป่า” โดยถอดบทเรียนจากกองทัพภาคที่ 2 และ 3
- การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ควรดาเนินการ
(1) ศึกษาและกาหนดมาตรการในการจัดหาหรือให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันในการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวอย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม
(2) ออกกฎหมายกลางและส่งเสริมการออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่กาหนดเงื่อนไขในการตัดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ของรัฐ

2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด
3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- การสร้างการรับรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางทะเล โดยอาจบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาในลักษณะของวิชา
เลือกเสริมหรือวิชาเรียนรวมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในระดับอุดมศึกษาจะมีคณะหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว

- เพิ่มเติมประเด็นการดูแลพื้นที่ชายฝั่งทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะทาง
ทะเลและชายฝั่ง

- เสนอให้มีการจัดทาฐานข้อมูลน้าบาดาลทั่วประเทศ และคู่มือและแนวทางในการขุดเจาะ รวมทั้งคู่มือการเพิ่ม
น้าใต้ดินน้าบาดาล
- ควรจัดทาระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงด้านน้าทั้งระบบ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางด้านน้าได้ดาเนินการออกแบบการ
ทาประปาหมู่บา้ นแล้ว
- ดาเนินการจัดตั้ง ทีมวิเคราะห์การใช้ข้อมูลน้าและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการน้า ทั้ง
ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
- ควรมีการขยายผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลาน้ายมไปสูพ่ ื้นที่อื่น

-

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ควรมีการทดลองมาตรการจัดการสิง่ แวดล้อมก่อน และรอดูผลว่าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เมื่อได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จึงค่อยดาเนินการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
- ควรดาเนินการสร้าง Bio Indicator ในเขตมาบตาพุด เพื่อวัดมลพิษในพื้นที่ เช่น การปลูกต้นไม้ในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม
- พื้นที่มาบตาพุด มีศูนย์บาบัดน้าเสียเพียง 3 แห่ง ต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นภายในปี 2566
เห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมการบาบัดฟื้นฟูปัญหามลพิษ และการจัดการการลดมลพิษทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ทั้งขั้นตอนและวิธีการดาเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ให้ชัดเจน ซึ่งจะสามารถตอบตัวชี้วัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมใน
พื้นที่มาบตาพุดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานได้

19 ตุลาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

- เพิ่มเติมการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกไม้มีค่า การสร้างป่าชุมชน เป็นต้น

- เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
อันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควัน การใช้ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวมถึงปัญหา
ขยะและน้าเสียอย่างครบวงจร
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านสาธารณสุข
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ

สรุปรับฟังความเห็น
- การบริการของระบบสาธารณสุขยังมีความซ้าซ้อนควรกระจาย
อานาจให้ท้องถิ่นดาเนินการเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
รวมทั้งให้ส่วนราชการทาหน้าที่ให้เป็นส่วนกลางทาให้ระบบ
สาธารณสุข มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
-

2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรค - ควรมุ่งเน้นถึงความสาคัญของต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหา

3.

ไม่ ติดต่ อ โดยการบู รณาการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ และป้ อ งกั น โรคกั บ การ
รักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน
การปฏิรูปการยกระดับการเข้าถึงบริการการ
บริบาลดูแลสาหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2563

อาทิ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ควรคานึงถึงต้นเหตุ
อาทิ อาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการ สมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรค
NCD
- ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการออมเงินในทุกช่วงวัย
เพื่อดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ
- กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ ยั งคงมุ่ งเน้ น ไปทางการบริ ก ารแลรั ก ษา
มากกว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควรมุ่งเน้นและ
ตระหนักถึงเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพด้วย
nscr.nesdc.go.th

-

-
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

1. การพั ฒนาระบบคลั งข้ อมู ล ข่า วสาร เพื่ อ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ FAKE
NEWS
2. การกากับดูแลสือ่ ออนไลน์
3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
สรุปรับฟังความเห็น
- จุ ด อ่ อ นของรั ฐในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ พี ย งพอ ท าให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่จากรัฐบาลเอง
ทาให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมาย และเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าสื่อของรัฐบาล
- เรื่องความปลอดภัยในการเสนอข่าว ประชาชนจะสามารถรับรู้แหล่งข่าวว่าจริงหรือ
เท็จ และจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร เพราะสื่อ Social Media มีหลายแขนง
มีแหล่งข่าวมากมาย แม้เป็น Facebook Page ปลอม แต่หน้า Page ดังกล่าวยัง
สามารถลงข่าวได้ตลอดโดยไม่ถูกปิด

-

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
- เพิ่ ม เติ ม การบริ ห ารจั ด การสื่ อ ที่ ผิ ด กฎหมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความครอบคลุ ม ใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการจัดการ Fake News

- เพิ่มเติมการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การกากับ
ดูแลสื่อออนไลน์

- การรู้เท่าทันสื่อระหว่างสื่อมวลชนและประชาชน ต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อด้วย
และสื่อมวลชนต้องมีองค์ความรู้พอที่จะตีความข่าวนั้น ๆ ในคอลัมน์ความคิดเห็น
เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทัน

- เพิ่มเติมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- การดาเนินการปฏิรูปในด้านสื่อสารมวลชนฯ ควรร่วมกับการปฏิรูปในด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
- ในปัจจุบันสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนยังขาดการส่งเสริม ซึ่งควรเพิ่มเติมลงไป
ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ ให้มีสถานีแห่งชาติของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
เป็ น การเฉพาะด้ ว ย และควรมี ก ารก าหนดมาตรฐานในการใช้ สื่ อ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
เนื่องจากสื่อบางประเภทไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน

19 ตุลาคม 2563
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านสังคม
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

1. การมีร ะบบการออมเพื่อสร้างหลั กประกันรายได้
หลั ง วั ยเกษี ยณที่ เ พียงพอ และครอบคลุ มในกลุ่ ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ

- ปัจจุบันแรงงานทั้งในและนอกระบบฯ มีอายุยืนยาวขึ้น การเป็นสมาชิกกองทุน
ประกันสังคม ตามมาตรา 40 จึงควรขยายอายุการรับสมัครและขยายอายุการรับ
เงินคืนออกไป
- ประเทศไทยควรมีการออมในรูปแบบบังคับ ไม่ใช่เป็นการสมัครใจ เพื่อให้คนไทย
ทุกคนมีเงินออม เมื่อยามสูงวัย

2. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

- การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทางสั ง คมในระดั บ พื้ น ที่ ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถดาเนินการได้ แต่ในระดับประเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางสังคมควรมี
การกาหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
- การจัดเก็บข้อมูลทางสังคมเพื่อนาไปสู่การจัดสวัสดิการควรจัดเก็บเป็นแบบครัวเรือน
มากกว่า การเก็บ เป็น ปัจเจกบุคคล เพื่อให้เห็ นความสัมพั นธ์แ ละการเกื้อกู ลกั น
ระหว่างบุคคล

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้ รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารและความช่ วยเหลื อได้ อ ย่า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง
4. ออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
เมืองในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
19 ตุลาคม 2563

- การให้ ส ถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรั บ รองความพิก ารและสามารถขึ้ น
ทะเบียนคนพิ การได้ ควรมีกระบวนการคั ดกรองที่ ชัดเจน เข้ม งวด และทาโดย
บุคลากรที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ
- ปัจจุบันยังพบคนพิการที่เข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากการมีบัตรคนพิการจาเป็นต้องผ่าน
การประเมิ น ด้ ว ยบุ ค ลากรทางการแพทย์โ ดยปัญ หาและอุ ปสรรคหลั ก คือ การ
กาหนดค่านิยามของคนพิการที่ไม่ตรงกัน
- ควรต้องคานึงถึงความเป็นนิติบุคคลของชุมชนในพื้นที่
- ควรเพิ่มความชัดเจนในเรื่องของกลไก บทบาท และหน้าที่ของการพัฒนาในพื้นที่
เมือ ง โดยเน้ นการท างานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในรูป แบบ
คณะทางานในระดับเมืองเพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
- การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ราษฎรยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าเรื่องดอกเบี้ย
การเข้าไม่ถึง สถาบันการเงินในระบบ
- ในขั้นตอนการดาเนินงาน ควรระบุให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย
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- เพิ่มเติมการสร้างหลักประกันรายได้ก่อนและหลังวัยเกษียณในกิจกรรมปฏิรูป
ที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ และควรให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมให้คนหลังวัยเกษียณสามารถพึ่งพาตนเองและมีงานทาด้วย

-

- เพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาเมืองในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ออกกฎระเบียบให้เอื้อ
ต่อ การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนเมื อ งในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเอง ทั้ ง นี้ อาจ
พิจารณาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปจาก ”การออกกฎระเบียบ” เป็น “การจัด
ระเบียบ” เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินการทั้งกฎระเบียบและการบริหารจัดการ
- ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้ประชาชนใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ทั้งนี้ อาจ
พิจารณาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปเป็น “การจัดหาที่ดินทากินให้กับประชาชน”
เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวมีความครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
10 ด้านพลังงาน
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ
One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง

- เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนในการดาเนินการ และส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถใช้ พลังงานทดแทนได้ง่ายยิ่งขึ้น

- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาช่ ว ยเร่ ง รั ด
กระบวนการและลดขั้ น ตอนในกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 1 ศู น ย์ อ นุ มั ติ
อนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- เห็นด้วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลพลังงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

- เห็นด้วย เพื่อประหยัดงบประมาณภาครัฐในด้านพลังงาน

-

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ New S-Curve

- เห็นด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียม รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ของประเทศไทย

-

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

- เห็นด้วย และควรให้มีระบบติดตาม/ประเมินผล อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
- การเปิดให้มีการแข่งขัน ขอให้พิจารณาประเด็นเรือ่ งการสนับผู้ด้อยโอกาส
และต้นทุนการดูแลสังคมในภาพรวมด้วย

-

19 ตุลาคม 2563
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อื่น ๆ : ควรพิจารณาให้ความสาคัญกับประเด็นการส่งเสริมเชื้อเพลิง
ชีวมวลจากการเกษตร
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สรุปประเด็นความเห็นที่มีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

1. ประชาราษฎร์รวมใจต้านภัยทุจริต
2. เปิดโปง ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง
3. กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. ราชการไทยโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

5. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
19 ตุลาคม 2563

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ

สรุปรับฟังความเห็น
- ควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมกับภาคีต่าง ๆ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ
สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชนควรท างานร่ ว มกั บ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทยอย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- ควรมีระบบการคุ้มครองพยานหรือการเยียวยาครอบครัวผู้แจ้งเบาะแสให้
เหมาะสม เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนกฎหมายการ
ป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti Slapp Laws) รวมถึงผลักดันให้มีกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างแท้จริง
- ควรมีการปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพิจารณาและตัดสินคดี เพื่อ
ลดการใช้ดุลพินิจจากเจ้าพนักงาน และควรมีการดาเนินคดีกับผู้กระทาการ
ทุจริตและการยึดทรัพย์สินจากการทุจริตอย่างจริงจัง
- การปรั บ ทั ศ นคติ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งน า
นวัตกรรมมาร่วมใช้และพัฒนาในการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความร่ารวยผิดปกติ
ได้นั้น ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องมีการยื่นบัญชีตั้งแต่เข้ารับราชการและ
บังคับใช้อย่างจริงจัง
- ควรมีการตรวจสอบการทุจริตในทุกโครงการไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม
หรือควรกาหนดให้วงเงินลดลงเหลือ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อป้องกันการทุจริต
โครงการได้กว้างขึ้นมากกว่ามุ่งเน้นที่โครงการขนาดใหญ่เท่านั้น
nscr.nesdc.go.th
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ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

ปรั บ เปลี่ ย นชื่ อ กิ จ กรรมปฏิ รู ป ให้ ชั ด เจน
และสื่อถึงผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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12

สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
ด้านการศึกษา
ประเด็นความเห็นที่สาคัญ
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

สรุปรับฟังความเห็น

1. การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
2. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงาน

- ควรนิยามคาว่า “เด็กนอกระบบ” ให้ชัดเจน ทบทวนตัวชี้วัดที่ 3 ให้มีความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบ สร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
พัฒนา กศน. ส่ งเสริม ให้ประชาชนในเมืองและพื้นที่ ห่างไกลเข้าถึง การศึก ษาขั้นพื้ นฐานที่ มี
คุณภาพโดยเท่าเทียม ควรพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามผู้เรียน เผ้าระวังการหลุดออกจากระบบ

3. การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรส่งผลต่อจานวนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ที่ผ่านมา
มีการขยายจานวนสถาบันการศึกษาจานวนมาก ทาให้ อุปสงค์แ ละอุปทางส่วนทางกัน ควร
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสาหรับทุกช่วยวัยโดยไม่จากัดเฉพาะด้านวิชาการ ควรพิจารณา
ระบบการรรั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ควรมี ก ารสอนแบบ Module และ
สถาบันอุดมศึกษาควรดาเนินการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

4. การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ
และการส่งเสริมพหุปัญญา
5. การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (Big Data for Education)

19 ตุลาคม 2563

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควร
ทบทวนการแบ่งสายการเรียนวิทย์/ศิลป์ ไม่ควรเร็วเกินไป ควรศึกษาต้นแบบจากทวีปยุโรปที่ให้
ผู้ เ รี ย นสามารถสามารถเลื อ กเรี ย นวิ ช าในกลุ่ ม สามอาชี พ ที่ ต นสนใจตั้ ง แต่ ม. ต้ น ควรให้
ความสาคัญกับการจัดอาชีวศึกษาสาหรับผู้ที่อยู่ในระบบจ้างงานแล้วด้วยเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีทักษะเพิ่มขึ้น นาไปสู่ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

- ควรทบทวนการวั ดประเมิ นผลการเรียนรู้ข องผู้เรีย น ควรจั ดการเรี ยนการสอนแบบ active
learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามแนวพหุ
ปัญญา ควรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาค้นหาความรู้ ควรปรับมาตรฐานหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

- ทบทวนชื่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุด
ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา ให้มี ความชัดเจนและสื่อ ถึงผลอย่ างเป็ นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
- เพิ่มเติม การส่งเสริมให้นัก เรียนในระดับชั้นมั ธยมศึกษาเข้าร่ว ม
ฝึก ปฏิบัติ การทางานในกิ จ กรรมปฏิ รูปที่ 2 การจัด อาชี ว ศึก ษา
ระบบทวิภ าคีแ ละระบบอื่ น ๆ โดยเน้ นการฝึ กปฏิ บัติ อย่ า งเต็ ม
รูปแบบและนาไปสู่การจ้างงาน

- ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างพัฒ นาหลั กคิด วิ สัยทัศน์ และ
ทัศนคติ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาด้วย

- ควรปรับการผลิตครูให้เป็นการตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เป็นระบบปิด สอนโดยอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ควรส่งเสริมการผลิตครูจากคนในท้องถิ่น ควรเพิ่ม
ภาคเอกชนเป็นหน่วยงานร่วม ควรวัดผลของการพัฒนาครูจ ากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ควร
กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ

-

- ควรทบทวนการเสนอให้ ป.ย.ป. เป็น หน่ว ยงานรับผิ ดชอบหลัก ควรให้ มท. หรือ ศธ. เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มี ดศ. เป็นหน่วงานสนับสนุน และควรพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน
ในแต่ละวิชาให่ชัดเจน เพื่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

-
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ ีต่อการปรับปรุงกิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น)

ประเด็นความเห็นที่สาคัญ

สรุปรับฟังความเห็น

1. การปฏิรูปด้านวัฒนธรรมและค่านิยม
ในสังคมไทย

- การนาเอาหลักทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ และปัญญา
- การส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า พัฒนาต่อยอด
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย
ที่ไม่จากัดเฉพาะการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

2. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
การพัฒนานักกีฬา

- การส่งเสริมการออกกาลังกาย/เล่นกีฬา
- การสร้างและพัฒนานักกีฬา
- การสร้างโอกาสทางการกีฬา
- การส่งเสริมกีฬาสาหรับคนพิการ
- สนับสนุนการออกกาลังกาย/เล่นกีฬาที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านสมอง

3. การพัฒนาโครงข่ายรองรับสังคมของการ
เสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนและสร้างงาน
อย่างถาวร

- การพัฒนาทักษะแรงงาน ต้องคานึงถึง technology disruption
- การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้กบั แรงงาน
- การปฏิรูปการว่างงาน
- การสร้างอาชีพ
- การคุ้มครองแรงงาน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม
- การมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก
- การพัฒนาระบบรับเข้า สาหรับข้าราชการ
- การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
- การพัฒนาทักษะ (Soft skills, Multiskilling, Multi-Talent )

4. โครงการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
19 ตุลาคม 2563
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ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

- การน าค่ า นิ ย มที่ ดี ม าปรั บ หลั ก คิ ด และทั ศ นคติ
การพัฒนาจิตใจโดยใช้ศาสนาและศิลปะ และการนา
วัฒนธรรมมาพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

-

-
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