ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563
เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

3.1 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
3.3 การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3.4 หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4.2 (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผา่ นแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…

ระเบียบวาระที่ 5
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 2/2563
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

ความเป็นมา

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ในฐานะส านั กงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 และได้แจ้งเวียน
ขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังสานักงานฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมี การแจ้งแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มาประชุม
ลาดับที่ 7 จาก “พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์”เป็น “พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1
เรื่องเพื่อทราบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

มาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะรั ฐ มนตรี ส ามารถแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่
เกิ น เจ็ ด สิ บ ห้ า ปี ซึ่ ง มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ ใ นด้ า นความมั่ น คง ด้ า นการเมื อ งและ
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นการศึ ก ษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยมี
จานวนไม่เกินสิบเจ็ดคน

บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ
เพื่อดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการกากับดูแล
การปฏิ รู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ตามที่ก ฎหมายกาหนด โดยให้มี อ งค์ป ระกอบที่ เ ป็ น
ผู้แ ทนจากภาคส่ วนที่ห ลากหลาย รวมถึ ง สามารถมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการ
เพิ่ ม เติ ม ได้ โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเท็จจริง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทพี่ ้นจากตาแหน่ง

ปั จ จุ บั น คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี ก รรมการ
ในส่ ว นของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ยั ง คงด ารงต าแหน่ ง รวม
จานวน 7 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประกอบด้วย

2. นายชาติศิริ โสภณพนิช
3. นายบัณฑูร ล่าซา
4. นายวิษณุ เครืองาม

5. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
6. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
7. นายอุตตม สาวนายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ยังคงดารงตาแหน่ง ณ ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นหลัก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

พ้นจากตาแหน่งตามวาระด้วย
การลาออก จานวน 4 ท่าน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายพลเดช ปิ่นประทีป

พ้นจากตาแหน่งตามวาระด้วยเหตุ
อายุเกิน 75 ปี จานวน 1 ท่าน
นายเทียนฉาย กีระนันทน์
ซึ่งอายุครบ 75 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

ผลการดาเนินงานและการดาเนินการต่อไป
ส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การทาบทาม ศ.พิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์
เพื่อรับตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมือง
และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้ นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
โดยสานักงานฯ จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2
เรื่องเพื่อทราบ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสาระสาคัญ ดังนี้
•
•

ให้สานักงานฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบฯ ที่สานักงานฯ จัดทาขึ้นตาม
รายการและระยะเวลาที่สานักงานฯ กาหนด

•

ให้ระบบดังกล่าวเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

สานักงานฯ จึงร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยสรุปได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของระบบ eMENSCR เพื่อเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) สาหรับการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสาธารณะ ได้แก่

eMENSCR

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

1. หน่วยงานของรัฐ
นาเข้าข้อมูลผลการดาเนินตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย (1) โครงการ/การดาเนินงานตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และ
รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การทุ ก ๆ 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ไตรมาส (2) แผนระดั บ ที่ 3 น าเข้ า แผนปฏิ บั ติร าชการราย 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติการด้าน...
nscr.nesdc.go.th

2. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาม ารถ เรี ย ก ค้ น ข้ อ มู ล จ าก ระ บ บ
eMENSCR เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การดาเนิน งาน รวมทั้ งปั ญหาอุ ปสรรค
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

3. ประชาชน/สาธารณะ
สามารถมี ส่วนร่ วมในการ ติดตาม
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ eMENSCR
/ เว็บไซต์ ThaiME และ NSCR
10

วาระที่ 3.2
การนาเข้าข้อมูล

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
การนาเข้าโครงการ/การดาเนินงาน

ร้อยละของโครงการที่ผ่านการอนุมัติความถูกต้อง
ของข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (m7)
ต่อโครงการทั้งหมดที่นาเข้าในระบบ

โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี จ านวนการด าเนิ น
โครงการมากที่สุด และได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็นแล้ว
พบว่า แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่ ว งชี วิ ต และ (12) การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นดั ง กล่ า ว ยั ง คงมี ส ถานการณ์ ก ารบรรลุ
เป้าหมายของเล่มที่อยู่ในขั้นวิกฤติ (สีแดง) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ว่าการดาเนินโครงการของหน่วยงานในปัจจุบัน
อาจไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการปีงบประมาณ 2563

จานวนโครงการในช่วงปี 2562 - 2563 จาแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(11) การพัฒนาศักยภาพ
จานวนโครงการ
คนตลอดช่วงชีวติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้

ประเด็นแผนแม่บทฯ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 3.2

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การนาเข้าข้อมูล

การนาเข้าแผนระดับที่ 3

หน่วยงานได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี แผนปฏิบัติการด้าน... และการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปผลการนาเข้าแผน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้ ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการรายปี
จานวน

แผนปฏิบัติการด้าน...
จาก
หน่วยงานของรัฐ จานวน

65 แผน

247

แผน

จาก 9 หน่วยงานระดับกระทรวง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 47
ของหน่วยงานระดับกระทรวงทั้งหมด*
และจาก 192 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 37 ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ทั้งหมด**

นาเข้าแล้ว ยังไม่ได้นาเข้า

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
จานวน 185 แผน

จาก 13 หน่วยงานระดับกระทรวง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 68
ของหน่วยงานระดับกระทรวงทั้งหมด*
และจาก 166 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ซึ่งคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 32 ของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ทั้งหมด**

นาเข้าแล้ว ยังไม่ได้นาเข้า

พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กาหนดให้ ทุกหน่วยงานของรัฐ ต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 3.2

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การแสดงผลและการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR
ติดตามตรวจสอบ

monitoring & evaluation

“ประชาชน”

เสนอแนะ/ร้องเรียน

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รายงาน
ผลดาเนินการ

eMENSCR

พัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม
ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

ให้บริการข้อมูล
ที่ง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด

open government

ส่วนราชการ

“ภาคีการพัฒนา”

สถาบันวิจัย ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัย ฯลฯ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 3.2

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การดาเนินงานในระยะต่อไป
• สานักงานฯ จะพัฒนาระบบ eMENSCR ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลสถิติ สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ
• สานักงานฯ จะพัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการนาเข้าแนวความคิดโครงการ (Project idea)
จากหน่วยงานของรัฐเพื่อนามาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้และความสามารถของแนวความคิดโครงการ
ในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับต่าง ๆ
• พัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ThaiME ให้ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 3.3
เรื่องเพื่อทราบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

เรื่องเดิม

การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

การประชุมแนวทางแก้จนและความเหลื่อมล้าในระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบบริหารจัดการ ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
รองนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าโดยการใช้ระบบ TPMAP ดังนี้

01.

มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย

ดาเนินการใช้ระบบ TPMAP ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า
ในระดับพื้นที่ โดยระดมความร่วมมือจาก
ภาคีการพัฒนาต่ าง ๆ เพื่อผลต่ อความ
ยั่ ง ยื น ใ นก า ร พั ฒน า คน ไท ย แล ะ
ดาเนินการพัฒนาข้อมูลในระบบ TPMAP
ให้ มี คุ ณภาพ ครอบคลุ มมิ ติ การพั ฒนา
ต่ าง ๆ และ ทุ กพื้ นที่ ของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

02.

มอบหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มอบหมาย

03. สานักงานฯ

04.

มอบหมาย
สานักงานฯ
NECTEC

ยกร่ างค าสั่ ง ที่ เกี่ ยวกั บแนวทางการแก้ ไข

จัดตั้งงบประมาณในการแก้ปญ
ั หา
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าใน
ความยากจนและความเหลื่อมล้า
ใ น พื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ระดับพื้นที่ เพื่อให้มีกลไกเชิงนโยบายในการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด าเนิ นการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการแก้ ไขปั ญหา

ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการพั ฒนาระบบ TPMAP
ให้ มี ข้ อ มู ล และประเด็ น การพั ฒ นา
ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ความยากจนและการพั ฒนาคนทุ กช่ วงวั ย
ความยากจนและมิติการพัฒนาต่าง ๆ

อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

สาระสาคัญ ระบบ TPMAP ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ
คนจนอยู่ที่ไหน ?

ใครคือคนจน ?

TPMAP คื อ ระบบฐานข้ อมู ลขนาดใหญ่
(Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนตลอดทุ กช่ วงวั ย และการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้าแบบชี้เป้า

นายกฯ มีคาสั่งการ ในการใช้ Big Data
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ปัญหาของคนจน
คืออะไร ?

TPMAP สามารถใช้ ร ะบุ ปั ญ หาความยากจนและ
ความต้องการการพั ฒนาของแต่ละช่ วงวัยได้ ในระดั บ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ
หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น

แก้ไขปัญหาคนจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ?

TPMAP เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของครั วเรื อนและบุคคลที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการพั ฒนาและช่วยเหลื อ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เมษายน 2562

มกราคม 2561

สานักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อสั่งการให้ กบภ. นาระบบ TPMAP 1.0
ไปใช้ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน

สานักงานฯ และ NECTEC

สานักงาน ฯ ได้ดาเนินการ

ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
คนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty
Map and Analytics Platform
: TPMAP 1.0)

ขยายผลการพั ฒนาระบบ TPMAP 1.0 ให้ เป็ นระบบข้ อมู ลขนาดใหญ่ ส าหรั บการพั ฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP 2.0) เพื่อให้
ครอบคลุ ม ประเด็ นการพั ฒนาจากการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน มาเป็ นการพั ฒนาคน
ตามกลุ่มเป้าหมายและตามความเป็นจริงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตในคนทุกช่วงวัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 3.3

การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

สาระสาคัญ ระบบ TPMAP

หลักการของระบบ TPMAP

ข้อมูลของระบบ TPMAP

ข้อมูลระดับรายจังหวัดและตาบล

การแสดงผลข้อมูล
การแสดงผลของข้อมูล ระบบ TPMAP ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการเผยแพร่จานวนคนจนเป้าหมาย
จ าแนกตามมิ ติ ความยากจนและพื้ นที่ ระหว่ า งปี 2560-2562
(ปี ปั จจุ บั น ของข้ อมู ล ) และมี การแสดงผลในรู ปแบบ “Data
Storytelling” ที่เว็บไซต์ www.tpmap.in.th

ข้อมูลชี้เป้า
ระดับบุคคล
ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)
คนจนเป้าหมาย : ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ MPI และเป็นลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
nscr.nesdc.go.th

18

วาระที่ 3.3

การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ผลการดาเนินการและการดาเนินการต่อไป

ศจพ.

สานักงานฯ ได้พิจารณาสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศ เพื่อประกอบการยกร่างคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และการพัฒนาทุกช่วงวัย
โดยนายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ชอบค าสั่ ง ดั ง กล่ า วแล้ ว ออกมาเป็ น ค าสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ 347/2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยสรุปรายละเอียดคาสั่งฯ ได้ ดังนี้

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แนว
ทางการ
ปฏิบัติ
องค์
ประกอบ

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

หน้าทีแ่ ละ
อานาจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ดาเนิน การแก้ไ ขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า พร้ อมกับ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดาเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ในการจัดทาแผนการดาเนินการและแนวทางการพัฒนา

ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่ อมอบหมายให้ ส่ วนราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ และด าเนิ นการจั ดท าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.4
เรื่องเพื่อทราบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.4 หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ
ความเป็นมา

สานักงานฯ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ
เพื่อสารวจข้อมูลหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผลการดาเนินการ

สานักงานฯ ได้ดาเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูลหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอนที่ได้จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
สถาบันวิชาการ และสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สรุปได้ ดังนี้

มหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน
24 แห่ง
จาก 155 แห่ง
(คิดเป็น15.48%)

มีหลักสูตร 23 แห่ง รวม 514 หลักสูตร
ไม่มีหลักสูตร 1 แห่ง

สถาบันวิชาการและ
สถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ

28 แห่ง
จาก 80 แห่ง
(คิดเป็น 35%)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

มีหลักสูตร 19 แห่ง รวม 176 หลักสูตร

ไม่มีหลักสูตร 9 แห่ง

หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกับประเด็นการพัฒนาที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักสูตรใด
ที่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติ
โดยตรง

หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกับประเด็นการพัฒนาที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 132 หลักสูตร อย่างไรก็ตาม
มีหลั ก สู ต รที่ เ ป็ นหลั ก สู ต รการเรีย นการสอนวิ ช า
ยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง จานวน 45 หลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
nscr.nesdc.go.th

ข้อมูลหลักสูตรและวิชาการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
และสถาบันวิชาการ และสถาบัน
การจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ

ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนไม่มีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
การเรีย นสอนวิช ายุ ทธศาสตร์ชาติโดยตรง ขณะที่สถาบัน
วิ ช าการ และสถาบั น การจั ด อบรมบุ ค ลากรของภาครั ฐ
มีบางแห่งมีหลักสูตรการสอนวิชายุทธศาสตร์ชาติโดยตรง
สานักงานฯ ได้จัดทาหลักสูตรการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (MOOCs) รายวิ ช า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ส าหรั บ ข้ า ราชการและ
บุ ค ลากรภาครั ฐ โดยมี ก ารเผยแพร่ ผ่ า น
ช่องทางThai MOOCs ที่เว็บไซต์

https://lms.thaimooc.org/courses/coursev1:NESDC+NESDC001+2020/about
สานักงานฯ จึงจะดาเนินการให้มีการขยายผลการจัดทา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs)
วิชายุทธศาสตร์ชาติในระดับต่าง ๆ
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วาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อพิจารณา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 :
รับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศนาไปใช้ในการปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์
สาหรับกิจกรรมในแผนการปฏิรูปประเทศที่ไม่ได้เป็น Big Rock ให้มอบหมายหน่วยงานนาไปดาเนินการเป็นภารกิจปกติ

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 :
ได้มีมติเห็นชอบ
(ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ตามที่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทั้ง 13 ด้านเสนอ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

มอบหมายคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศนาความเห็น
ในที่ประชุมไปปรับปรุงร่าง
แผนฯ และส่งไปยังสานักงานฯ
ภายในวันที่ 23 ต.ค. 63

มอบหมายสานักงานฯ
จัดทาเล่มแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์

nscr.nesdc.go.th

เสนอ กยช.
9 พ.ย. 63

เสนอ ครม.
ภายใน 9 ธ.ค. 63

พ.ร.บ. กาหนดภายใน 30 วัน พ.ร.บ. กาหนดภายใน 30 วัน
นับจากที่ประชุมร่วมฯ พิจารณา นับจาก กยช. พิจารณา
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

1

2
3

ด้านการเมือง

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

1)

2)
3)

ด้านกฎหมาย

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

4
5

เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต

ด้านเศรษฐกิจ

ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอน การอนุมัติ การอนุญาตของทางราชการ และเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย
เพิ่มเติมกิจกรรมการปรับปรุงการลดโทษของกรมราชทัณฑ์
1)
2)
3)
4)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ทบทวนคาว่า “พลิกโฉม” ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพื่อเป็นแพลตฟอร์มของทุกภาคส่วนสาหรับแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์และบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นเรื่อง Digital Government เป็นส่วนที่
จะทาให้ภาครัฐและเอกชนเอาข้อมูลมาไว้ที่เดียวกัน /เชื่อมโยงและบูรณาการกัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่สาคัญอย่างยิ่งทั้งนี้ งบประมาณนับเป็น
ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จในการจัดทาระบบดิจิทัล
เพิ่มเติมประเด็นการเบิกจ่ายของภาครัฐให้รวดเร็ว ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า ปราศจากการทุจริต

เพิ่มเติมประเด็นการจัดหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่างครบวงจรในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness/Medical Tourism) โดยอาจพิจารณาแยกออกจากกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และเร่งพัฒนาเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว
เร่งรัดการดาเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทย (Regional Trading/Investment
Center) เนื่องจากการเข้ามาดาเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย อาทิ การตั้งสานักงานของบริษัทในประเทศจะนาไปสู่การสร้างงานตลอดจน
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องด้วย
นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้ความสาคัญ กับประเด็น ด้านนวัตกรรม ด้า นความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และด้านการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
พยากร
6 ด้านทรัธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7 ด้านสาธารณสุข
ด้าน
8 สื่อสารมวลชน

9

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านสังคม

1) เพิ่มเติมการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เช่น การปลูกไม้มีค่า การสร้างป่าชุมชน เป็นต้น
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
2) เพิ่มเติมประเด็นการดูแลพื้นที่ชายฝั่งทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะทางทะเลและชายฝั่ง ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัด
3) เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) อันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควัน การใช้ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวมถึง
ปัญหาขยะและน้าเสียอย่างครบวงจร ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
4) นอกจากนี้ ควรพิจารณาเร่งรัดการจัดที่ดินทากินให้ประชาชนตามกลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
1) เพิ่มเติมการบริหารจัดการสื่อที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อ การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการจัดการ Fake News
2) เพิ่มเติมการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การกากับดูแลสื่อออนไลน์
3) เพิ่มเติมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
1) เพิ่มเติมการสร้างหลักประกันรายได้ก่อนและหลังวัยเกษียณในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ และควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้คนหลังวัยเกษียณสามารถพึ่งพาตนเองและ
มีงานทาด้วย
2) ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้ประชาชนใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ทั้งนี้
อาจพิจารณาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปเป็น “การจัดหาที่ดินทากินให้กับประชาชน” เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวมีความครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
3) เพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาเมืองในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้
อาจพิ จารณาเปลี่ย นชื่ อกิ จ กรรมปฏิ รูปจาก ”การออกกฎระเบี ยบ” เป็ น “การจั ดระเบี ยบ” เพื่ อ ให้ ครอบคลุม การดาเนิ นการทั้ง กฎระเบีย บและ
การบริหารจัดการ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
10

ด้านพลังงาน

ด้านการป้องกัน

11และปราบปราม

1) 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 อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ
One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง
2) นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้ความสาคัญกับประเด็นการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวมวลจากการเกษตร
ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้ชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา

1) ทบทวนชื่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2) เพิ่มเติมการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางานในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบและนาไปสู่การจ้างงาน
3) นอกจากนี้ ควรพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างพัฒนาหลักคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ให้แก่
นักเรียนและนักศึกษาด้วย

13 ด้านวัฒนธรรม

ให้ความสาคัญในประเด็นสาคัญ ได้แก่ การนาค่านิยมที่ดีมาปรับหลักคิดและทัศนคติ การพัฒนาจิตใจโดยใช้ศาสนาและศิลปะ และการนาวัฒนธรรมมาพัฒนา
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

12

กีฬา แรงงานและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ ได้รับประเด็นความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรม Big Rock และรายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

26

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธ.ค. 62
โดยดาเนินการตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน
นาประเด็นความเห็นไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรม Big Rock เป้าหมาย
และตัวชี้วัด ของแผนฯ

nscr.nesdc.go.th

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ทั้ง 13 ประเด็น
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

1

ด้าน
การเมือง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจน
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

การประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทย

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย

ปี 2564
63

ปี 2565
65

6.75

7

(สถาบันพระปกเกล้า:
ปี 2562 = 58.41 คะแนน)

Democracy Index
(the Economist Intelligence Unit:
ปี 2562 = 6.32 คะแนน )
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ด้านการเมือง

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
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการทางานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

010102

200301
200302

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

- ส่งเสริม การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุ ก
ระดับ โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
- การผลั กดั นร่ าง พ.ร.บ. การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

- ศึ กษาและจั ด ท าข้ อ เสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
- บู รณาการกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและทุ กภาคส่ วนในสั งคมในการขั บเคลื่ อน
ข้อเสนอดังกล่าว

สานักงาน ป.ย.ป.

010102
010103

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

- สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ความเป็น พลเมื องที่ ดี การเลื อกตั้ ง และการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

สานักงาน กกต.

010102
010103

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า

010103

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

2

ด้าน
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ปี 2564
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85*

ปี 2565
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ : ปี 2562 = ร้อยละ 84)

2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดลาดับขององค์การ
สหประชาชาติ
(The United Nation :
ปี 2561 = อันดับ 73)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ค่าเป้าหมาย

nscr.nesdc.go.th

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา
ทีม่ ีการพัฒนา
สูงสุด 60
สูงสุด 50
อันดับแรก
อันดับแรก

* ขอแก้ไขข้อมูลจากเล่มเอกสาร
30

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

2

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

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



3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน



5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563













หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาหรับบริการภาครัฐ
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง
รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
(Adhoc)
Normal)
การมอบอานาจการจัดส่วนราชการ
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

เปลี่ยนระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 ดาเนินการจัดทาเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่ง
ระดับสูงที่สาคัญ(Role Clarification)
 ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทางานที่เน้นการบูรณา
การ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท









ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน
ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิ ัลในทุกขั้นตอน  กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพัน
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
งบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
nscr.nesdc.go.th

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

200101

080102

200101
สานักงาน ก.พ.ร.

220101

สานักงาน ก.พ.

200501

สานักงาน ก.พ.ร.

200301
200302

กรมบัญชีกลาง

150101

200101
200301
200501
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3

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- นาผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ดาเนินการศึกษาแนวทางการกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจาเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

- มีการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

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

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

สานักงาน ป.ย.ป.

220101

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

ก.ยุติธรรม

220101
220102

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

220101
220103

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดทาแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

nscr.nesdc.go.th
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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
ขยายผลให้มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

220201

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

220201

จัดทาระบบการปล่อยชั่วคราว
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
และพัฒนาระบบกากับดูแล
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานศาลยุติธรรม

220102
220201

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

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

5

เป้าหมาย

ด้าน
เศรษฐกิจ

1. ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ
(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.66)

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 29)

2. กระจายความเจริญและ
ความเข้มแข็งของภาคสังคม

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านรายได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

ปี 2565
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

ลดลงเหลือ 0.41

ลดลงเหลือ 0.41

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ 0.420)

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 23 ของโลก
อันดับ 2 ของอาเซียน)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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5

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

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)
-

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) --

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจาหน่าย
ขยายพื้ น ที่ ชลประทานให้ เ กษตรกรมี น้าใช้ส าหรับ การผลิต สิน ค้า เกษตรอย่า ง
เหมาะสม
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อ มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ก.เกษตรและสหกรณ์

-

เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย --

-

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs
ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

-

พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผูป้ ระกอบการ
ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040101

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สสว.

040201
050101 050302
050102 050303
050301 050401
080101
080302

190202
190203

230301

ก.พาณิชย์
ก.การอุดมศึกษาฯ

090102
090202
090302

200101
220102
110401
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

6

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
- การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรัก ษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์ก รบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบล
- จัดการน้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ บริหารจัดการน้า ดิน ป่า
และพลังงานอย่างบูรณาการ
- ถอดรูปแบบความสาเร็จจากการทางานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็ บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้อ งกัน และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อ มจากผู้ที่ก่อ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
- กาหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

040101

180102
180501

180201

220101

180401

ก.มหาดไทย

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

190101
190202

180301
180501
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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 ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพ การป้อ งกั นและดู แ ลรั ก ษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล
ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

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

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

130101
130401

130101
130401
130501

110501

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุ นที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย สานักงานหลักประกัน
บเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐสุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง - ขัของประเทศไทย

170101
170201

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว - ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

150101
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8
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เลือกเสพสื่ อได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็นผู้ผลิ ต สื่ อที่ มี คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake
News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010201
010301

2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์

- ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ
- กาหนดให้ก ารสื่อ สารข้อ มูลภายในองค์ก รและระหว่างหน่วยงานอย่างถูก ต้องเหมาะสมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งที่นามาประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010301

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยดาเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดทาเนื้อหาของ
สื่อสาหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- การรณรงค์ก ารรู้เท่าทันสื่อ พัฒ นาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อ สารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
- การพัฒ นาบุค ลากรในการสอนและให้ค วามรู้ด้านสื่อ สารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อ ให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ก.การอุดมศึกษาฯ

010201
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9
ด้านสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุ กภาคส่ว นได้ รับ การจั ด สรรสวั สดิ การ และได้ รับ โอกาสในการประกอบอาชี พที่ ต รงตามความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

2. ผลั ก ดั น ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก าร เพื่ อ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงาน
ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
- ผลักดันให้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่ วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สร้ า งแรงจู งใจให้ ป ระชาชนคนไทยเข้ า สู่ ร ะบบการออม ผ่ า นการจั ด สรรเงิ น คื น ใน
สัด ส่วนที่เ หมาะสมจากการซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาล และ/หรือ การจั ดเก็ บภาษีเ พื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)
- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
- วิเคราะห์ข้อ มูลและนาข้อมู ลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
- ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ก.การคลัง

ก.มหาดไทย

110501

110101

- ปรับคานิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย ก.การพัฒนาสังคมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง ความมั่นคงของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

170201

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

ก.มหาดไทย

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

- นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจาเป็น
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล

สานักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

160202

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

10

ด้าน
พลังงาน

เป้าหมาย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ

ตัวชี้วัด
อับดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน Energy
infrastructure

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับการ
จัดอันดับทั้งหมด

ปี 2565
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด

7.50
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท

7.40
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท

(International Institute for
Management Development
(IMD) : ปี 2562 อันดับที่ 25)

ค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน
(Energy intensity)
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน : ปี 2562 = 7.54
ktoe/พันล้านบาท)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10
ด้านพลังงาน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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

- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
- กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

ก.พลังงาน

070201
070202

สกพอ.

070201
070202

ก.พลังงาน

070201
070202
070203
070204

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
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

- จัดทาแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
- จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- กาหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต
- ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ
ไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

11

ด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น
(Corruption Perceptions Index: CPI)
( Transparency International : ปี 2562
36 คะแนน)

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA
(สานักงาน ป.ป.ช. ปี 2563 ร้อยละ 13.19)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 40 คะแนน

คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 45 คะแนน

ร้อยละ 65

ร้อยละ 80

(85 คะแนนขึ้นไป)

(85 คะแนนขึ้นไป)
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ
- กาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
(องค์การมหาชน)
- การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข
- ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
สานักงาน ป.ป.ช.
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก

210101
210102

210102

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

สานักงาน ป.ป.ช.

210102
210201

4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
- จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดทาและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
210201

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

สานักงาน ป.ป.ท.

210102

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

12

ด้าน
การศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) 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. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทางาน
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- สนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
- ปรับหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ประเมินผลการดาเนินงานและขยายผลต่อไป
- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ
คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
- ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน -

สารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปจั จุบัน และกาลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา
- ติดตามและประเมินผล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

110201
120101

ก.ศึกษาธิการ

110401
110402

ก.อุดมศึกษาฯ

110401
110501
110301
110402

ก.ศึกษาธิการ

150201

120101

ก.อุดมศึกษาฯ

120101
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

13

ด้าน
วัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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4. แผนการปฏิ
รูปประเทศ
ฉบับปรั
ปรุบงปรุง)
รูปประเทศ
(ฉบับ
บปรั
วาระที
่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิ

13
ด้านวัฒนธรรม กีฬา

แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

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

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนากลไกระบบเครดิ ตสัง คม เพื่อ ให้เ กิดการขั บเคลื่อนหลัก ธรรมทางศาสนาให้อ อกมาเป็ น
คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล
ศูนย์คุณธรรม
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต
(องค์
การมหาชน)
สื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กระทรวงวัฒนธรรม
ให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ
- ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
- การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
กระทรวงการท่องเที่ยว
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
และกีฬา
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน
และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce
Ecosystem
- การศึก ษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง กองทุน ใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เ พื่อให้สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
-

พัฒนาทักษะดิจทิ ัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
พัฒนากาลังคนภาครัฐ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีม่ ีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ
พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่
พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กบั ครอบครัวลูกหลานทีม่ ีศักยภาพในชุมชน
การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

nscr.nesdc.go.th

100101
100301

010102

050101
050102

130101
130201
140101 140201
140301

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

160101
160201

110101

170101
080101
080202

200401

110301
110401
110501
120101

200501
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ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
1 ด้านการเมือง
3 ด้านกฎหมาย
1. ร่างพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการเสริมสร้า งวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 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

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

54

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านพลังงาน
9 ด้านสังคม 10

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา
39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy
Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ
3. ร่างแนวปฏิบัติของสานักงบประมาณเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและการตั้งงบผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
4. ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจาหน่าย
5. ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี
6. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จาหน่าย
7. ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
8. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

12

13

ด้านการศึกษา

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคน พ.ศ.....
nscr.nesdc.go.th
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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. เรื่อง การส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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
55

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการดาเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดาเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th

57

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นบูรณาการ
5. การกระจายอานาจ

6. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรม Big Rock

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านสาธารณสุข

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

5. ขจัดอุ ปสรรคในการจัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ และการเบิก จ่า ยเงิ นเพื่ อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา

7. การมีส่วนร่วม และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการดาเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดาเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศบังคับใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนากิจกรรม Big Rock ไปดาเนินการต่อตามขั้นตอนและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
ดาเนินงานกิจกรรม Big Rock
คู่ขนานกับกิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ

ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบรั บ กิ จ กรรมอื่ น
ที่ระบุไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
ไปด าเนิ น การในลั ก ษณะภารกิ จ ปกติ ข อง
หน่วยงาน

ส านั ก งานฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ในกิจ กรรม Big Rock ที่กาหนดไว้
ในแผนฯ รวมทั้ง เป็น การถ่า ยทอดขั้น ตอน
และวิ ธี ก ารลงสู่ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติใ ห้ เ กิ ด การ
นาไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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การจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ซึ่ ง แสดงรายการโครงการ/การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ
ที่สนับสนุนการดาเนินการตามกิจกรรม Big Rock และ
ส่งผลต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณของแต่ ล ะ
ประเด็ น ปฏิ รู ป โ ดยระบุ วงเงิ น แ ละที่ ม าของเงิ น
งบประมาณ
59

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศบังคับใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนากิจกรรม Big Rock ไปดาเนินการต่อตามขั้นตอนและวิธีการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ร่ ว มกั น หาแนวทางการด าเนิ น งานภายใต้
กิจกรรม Big Rock โดยการจัดทาความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของการด าเนิ น งานที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง
เชื่ อ มโยงกั น โดยมี การระบุ ห น่ ว ยงานหลั ก
และหน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock
ส านั ก งบประมาณให้ ค วามส าคั ญ ในการ
จัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรม
Big Rock เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูป
ประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

nscr.nesdc.go.th

การติดตามเร่งรัด
การดาเนินงานตามแผนฯ
• คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศและส านั ก งานฯ
ทาหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย
• สานักงาน ป.ย.ป. ทาหน้า ที่ขับเคลื่อนและติดตาม
ในระดับปฏิบัติ
• พั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) เพื่ อ รองรั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน/โครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock
60

วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการดาเนินงานระยะต่อไป
2563

2564

2565

ดาเนินงานกิจกรรม Big Rock คู่ขนานกับกิจกรรมของแผนเดิม
จัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการ หน่วยงานหลัก/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ม.ค.-มี.ค.64

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ เม.ย.-มิ.ย.64

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ก.ค –ก.ย.64

สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 65
เพื่อดาเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ต.ค – ธ.ค 64

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ม.ค.-มี.ค.65

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ เม.ย.-มิ.ย.65

รายงาน
ความคืบหน้า
ตามมาตรา 270
รอบ ก.ค –ก.ย.65

หมายเหตุ : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดารงตาแหน่งจนถึง
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 อันครบกาหนด 5 ปีนับจากวันที่แต่งตั้ง

หมายเหตุ : หน่วยงานพิจารณาดาเนินโครงการปี 64 ให้ตอบเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ภายใน 30 วัน
หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

บรรลุเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการฯ และหน่วยงานหลักจัดทา
ความเชื่อมโยงประเด็นบูรณาการ

ม.ค. 64 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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ม.ค. 65 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2564
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วาระที่ 4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน
เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 11 (3) ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรู ป
ประเทศ พ.ศ. 2560 และมอบหมายสานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป
เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สานักงานฯ เสนอ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานระยะต่อไปเมื่อแผนฯ ประกาศบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อพิจารณา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ความเป็นมา

10 กันยายน 2563

29 กันยายน 2563

คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ เห็ นชอบการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ใ นรู ปแบบเฉพาะกิ จ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ
ส านั กงานฯ ด าเนิ นการเสนอการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
แผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือ
ความจาเป็นของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
แผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
หรือความจาเป็นของประเทศ

1

1
2

2
4

3

สานักงานฯ ด าเนิ นการตามแนวทางการจัดท า
แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เพื่ อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ในช่ ว ง
ระหว่าง ปี 2564-2565 ตามที่สานักงานฯ เสนอ

ส านั ก งานฯ น า (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ ภายในช่วงเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)
ในห้วงปี 2561-2565 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติยังคงขับเคลื่อน
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
โครงการสาคัญปี 65

571 ของ 23 แผนแม่บทฯ
250
(มติครม. 29 ก.ย. 63)

โครงการสาคัญ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ

(ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
(Top Priorities)

1
2
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

แนวทางที่ ส อดคล้ อ งการด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายย่ อ ยที่
เกี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง 140 เป้ า หมายของ 23 ประเด็ น แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการประจาปี
งบประมาณปี 2564

แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

โครงการเงินกู้ฯ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ผลการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมายของการรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
จานวนความคิดเห็นทั้งสิ้น 584 ความเห็น

ความเห็นทางการ
128 ความเห็น

จากหน่วยงานที่จัดส่งให้ทั้งสิ้น 1,181 แห่ง
มี ห น่ ว ยงานที่ ต อบกลั บ มายั ง ส านั ก งานฯ
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย
• หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
• ภาคการเมือง
• วุฒิอาสาธนาคารสมอง

ความเห็นจากสาธารณะ
(ออนไลน์) 456 ความเห็น
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
• หน่วยงานภาครัฐ
• สถาบันการศึกษา
• ภาคประชาชน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

• อีเมล : nscr_hearing@nesdc.go.th
• ผ่านระบบ Online : http://nscr.nesdc.go.th/cpcovid/
• ผ่านไปรษณีย์ : ตู้ปณ.9 ไปรษณีย์ทาเนียบรัฐบาล 10302
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ผลการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานต่าง ๆ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะฯ โดยมีการระบุความคิดเห็น
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ส านั ก งานฯ ได้ มี ก ารประมวลผลและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ต่ อ (ร่ า ง) แม่ บ ทเฉพาะกิ จ ฯ โดยมี ก ารน าหลั ก การที่ ส าคั ญ
มาประกอบการประมวลผล ประกอบด้วย

ประเด็นการพัฒนา ควรเพิ่ มเติ มรายละเอี ยดของประเด็นการ
พัฒนาในแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมกับมิติการพัฒนา เป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนา

1

ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ตั ว ชี้ วั ด ให้
ครอบคลุมและสะท้อนความก้าวหน้าของการดาเนินงาน รวมถึง
ความเหมาะสมของการการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
โครงการส าคั ญ ในแผนแม่ บทเฉพาะฯ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความครอบคลุมความซ้าซ้อน และผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการฯ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ควรให้ความสาคัญกับการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่ ว ยงาน/โครงการ และการก าหนดกลไกการติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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พิจารณาประเด็นความเห็นที่ต้องให้ความสาคัญ
ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศจากสถานการณ์
โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

2

พิจ ารณาประเด็น ความคิ ดเห็น ที่ส่ งผลให้เ กิ ด
ความชั ดเจนของเนื้ อ หาและความครอบคลุ ม
ของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มากยิ่งขึ้น

3

พิ จ ารณาประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่ ล งรายละเอี ย ด
เฉพาะจนเกิ น ไป เนื่ อ งจากแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ฯ
เน้นถึ ง การทบทวนและปรั บ เปลี่ ยนแนวทาง/วิ ธี ก าร
ในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4

พิ จ ารณาประเด็ น ความคิ ด เห็ น ที่ ส าคั ญ ที่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565 )
67

วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

สาระสาคัญและหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์
สานักงานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ และได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมประธาน
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง 6 คณะพิ จ ารณาด้ ว ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 และน ารายละเอี ย ดที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
มาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยสรุปเนื้อหาสาระสาคัญได้ ดังนี้

แนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” หรือ “Resilience”

เป้าประสงค์
เพื่อให้ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้า งเศรษฐกิจใหม่
(Economic Transformation)”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

สาระส
สาระสาคัาคัญญและหลั
และหลักกการของร่
การของ า(ร่งแผนแม่
าง) แผนแม่
บทเฉพาะกิ
บทเฉพาะกิ
จภายใต้
จฯ ย(ฉบั
ุทธศาสตร์
บสมบูรชณ์าติ) ฯ ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายย่อย

01

คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับเดิม)

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายย่อย

02

สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ฉบับสมบูรณ์) ไม่มีการแก้ไขจาก (ฉบับเดิม)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2564

2565

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัด
เปรียบเทียบภายในภาค

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า

ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่
ในแต่ละจังหวัดของประเทศ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายย่อย

03

เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับเดิม)

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

เป้าหมายย่อย

04

มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับเดิม)

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น
พร้อมรับ (Cope)
ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน

โดยเฉพาะในระดั บ พื้นที่ แ ละ แรงงานนอกระบบ
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่ครอบคลุมทั้ง ในระบบ
และนอกระบบ จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับ
ผู้จ้างงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่สอดคล้องกับภาค
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้

ปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้ายแรงงานไปยังภาค
การผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม พัฒนา
กลไกการติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศและส่งเสริมการ
ถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้แก่รายงานภายในประเทศ

1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่
มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการมากขึ้ น ในอนาคต
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย SMEs
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน
ที่หลากหลาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการ
แข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม รวมทั้ ง บู ร ณการระหว่ า ง
หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น SMEs ลดต้ น ทุ น ในการ
ด าเนิ นธุ ร กิ จ ของ SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ รวมทั้งปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจ ของแต่ละภาคหรือกลุ่ม
จั ง หวั ด โดยการพั ฒ นาการรวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยง
ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ (Cluster) เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
บทบาทหน้าที่ของท้ องถิ่นในการกากับดูแล และยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแสดงจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
74

1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลัก
ในภูมิภาคและเมืองรอง

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

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก เมืองรอง
และเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยค านึ ง ถึ ง ฐาน
ทรัพ ยากร ความพร้อ มและศั ก ยภาพของพื้น ที่
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยจัดระบบขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ

nscr.nesdc.go.th

วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

2

ยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)

มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป

พร้อมรับ (Cope)
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
2.3 การยกระดับภาค
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

2.4 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร
2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการทางสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น

ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การแพทย์เ พื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการให้บ ริก าร
ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย โดยเฉพาะในการ เพิ่มความหลากหลายให้ กับ การท่องเที่ ยว โดย
สอบสวนโรคและติ ด ตามกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ เชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ครอบคลุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ฟื้นฟู ปรั บ รู ป แบบและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ก าร
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการมีส่วน่รวมของท้องถิ่น ท่องเที่ยว
สร้ า ง Market Platform ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรและ ส่ง เสริ ม การปรับ ตัว ของเกษตรกรโดยการสร้ า ง
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มให้สินค้า เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม พัฒนา
ได้โดยตรง
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิต การจ้างงาน การเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
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ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค
แบบครบวงจร
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว
ทั้ ง ร ะบ บ ใ ห้ มุ่ ง เน้ น ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ม า กกว่ า
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่
มีศักยภาพ
ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการมุ่งสู่
ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า
โดยการสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และให้พร้อมสาหรับการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้ ง ระบบไปสู่ ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์กับสาขา
อื่น ๆ
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

3 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)

ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
ปรับตัว (Adapt)
พร้อมรับ (Cope)
(Transform)

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู้

ส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูป แบบธุร กิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เปลี่ย น
แปลงไป ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับ
และควบคุมคุณ ภาพศูนย์พัฒนาฝีมื อแรงงาน ให้ สอดคล้ องกับ
บริบทตลาดแรงงาน และเงื่อนไขความต้องการของผู้เรียน

ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับการ
เรี ย นการสอน และการพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ รวมถึ ง
ส่ งเสริ มทั กษะที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะ ทั กษะดิ จิ ทั ล และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันที่บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่ า งภาครั ฐและเอกชนในการปฏิรูป ระบบการผลิ ต
ก าลั งคนทั้ งการศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานให้
เชื่ อ มโ ย งกั น แล ะมี ประสิ ท ธิ ภ าพ มากขึ้ น ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3.2 การขยายและพัฒนา
ระบบประกันสังคม

ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และชดเชยคนยากจน กลุ่ ม
เปราะบาง ที่ ได้ รับผลกระทบ โดยค านึง ถึ งความ
แตกต่ า งของกลุ่ ม เป้ า หมาย พร้ อ มทั้ ง ผลั ก ดั น ให้
แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการโดยชุมชนแบบพึ่งตนเอง
พัฒนาระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุ บั ติ ซ้ า สร้ า งความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง

พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด รวมทั้งริเริ่มออกแบบ
หลั กประกั นทางสั งคมที่ รองรั บรู ปแบบการท างานใน
อนาคต

พั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คมให้
เหม าะ ส ม กั บ รู ป แบ บ ตล าดแรงงาน ที่
เปลี่ ย นแปลงไป พร้ อ มทั้ ง มี ก ารบู ร ณาการ
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล

กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกัน ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สนับสนุนสินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมี
สุขภาวะที่ดี

ศึ ก ษาแนวทางด าเนิ น การ ปฏิ รู ป ระบบ
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับการเป็น
สั ง คมสู ง วั ย และอยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
ยั่งยืนทางการคลัง

3.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสุขภาพ

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
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(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการพัฒนา (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

4

การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)

เกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขีดความสามารถในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ประสบผลสาเร็จ

พร้อมรับ (Cope)

ปรับตัว (Adapt)

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต
(Transform)

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ ง ระบบ เช่ น ระบบ
บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศสู่ก ารเป็น ศู นย์ กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐจิทัล

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล แบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ

นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อ บั ง คับ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับบริบท ริเริ่มดาเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้ง
ระบบ พัฒ นาโครงสร้างระบบและมาตรฐานทางภาษี ปรับโครงสร้าง
และวิธี ป ฏิบัติ ราชการให้ มีค วามยืด หยุ่น เพื่อ เพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ทางานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็นพื้นฐาน

4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคง
และบริหารจัดการความเสี่ยง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา
หมายเหตุ: ตัวอักษรสีแดงหมายถึงประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
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ส่ งเสริม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย และนวั ต กรรมใน
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของภาคเกษตร อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
เป้าหมาย เสริมสร้างกลไกและความร่วมมือในการวิจั ย
และพัฒนา
ส่ งเสริ มการบรรเทาสาธารณภั ย ด้ ว ยการใช้ ฐานข้ อมู ล การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งเสริมครัวเรือนออมเงินและบริหารอย่างเป็นระบบ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาค ส่งเสริ มและพั ฒนาวิส าหกิ จเพื่ อสั งคม ให้ ภาคเอกชนมี
ส่ ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู รณาการความ ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงแก้ปัญหา
ร่ว มมือระหว่ า งหน่ ว ยงานรัฐในการขั บเคลื่ อนแผนแม่ บ ท สังคมและสิ่งแวดล้อม
เฉพาะกิจฯ
nscr.nesdc.go.th

แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากร

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคี ต่างๆ ในการบริ หารราชการ แก้ ไขปั ญหา และพั ฒนา
ประเทศ
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์) กับข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศ
สานักงานฯ ได้ดาเนินการพิจารณาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระหว่าง พ .ศ 2564-2565 ของ (ร่าง)
แผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ฯ (ฉบับ สมบูร ณ์) กับ เอกสารรายงานข้อ เสนอเชิง นโยบายและข้อ เสนอการดาเนิน การจากองค์ก รพัฒ นาระหว่า งประเทศ
ที ่ส าคัญ พบว่า แนวทางการพัฒ นาของแผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ฯ (ฉบับ สมบูร ณ์) มีค วามสอดคล้อ งและเป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ ข้อ เสนอ
ขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศดังกล่าว
รายงาน Consolidated Socio-Economic Impact
Assessment of COVID-19 in Thailand
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ
(United Nations Development Programme
: UNDP)

Thailand Economic Monitor:
Thailand in the Time of COVID19 ของธนาคารโลก (World Bank)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รายงาน Navigating COVID-19 in Asia
and the Pacific ของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank :
ADB)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

1

หน่ วยงานของรั ฐใช้ แผนแม่บทเฉพาะกิ จฯ (ฉบั บสมบู รณ์ ) เป็ นกรอบในการจั ดท า
โครงการ/การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมจากโครงการสาคัญ
ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ที ่เ ป็น โครงการที ่ต ้อ งให้ค วามส าคัญ เป็น พิเ ศษ
(Top Priorities) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ให้ทันต่อคาขอ
งบประมาณประจาปี 2565 ต่อไป

2

สานักงบประมาณใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (ฉบับสมบูรณ์) เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของโครงการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็นในปัจจุบัน
หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.3) ตามมติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 62 จะเป็นหน่วยงานหลัก
ในดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.2

(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิ ด -19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบั บ สมบู ร ณ์ ) และมอบหมายให้ ส านั ก งานฯ น าเสนอ
(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19
พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
เห็นชอบแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) ไปสู่การปฏิบัติ
ตามที่สานักงานฯ เสนอ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อพิจารณา

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ผ่านแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ความเป็นมา
มติ ครม. 3 ธันวาคม 2562

มติ ครม. 4 ธันวาคม 2560
ครม. มีมติ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ

แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา

แผนระดับที่ 2 :
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ แผนความมั่นคง

เมื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2562 ครม. มี ม ติ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยเห็นชอบแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติ การด้ า น... โดยมอบหมายสานักงานฯ พิจ ารณา
กากับการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดระดับ
ของแผนทั้ง 3 ระดับอย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ ดังนี้

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

การถ่ายระดับแผนระดับที่ 1 และ 2 แผนปฏิบัติการด้าน...

ถ่ายทอดไปสู่แนวทางปฏิบัติ

แผนระดับที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการด้าน...
ระยะ 5 ปี และรายปี

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ความจาเป็นของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…
แผนปฏิบัติการด้าน... เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (issue based) ที่มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ที่จัดทาขึ้น
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ การด้ าน... หน่ วยงานจะต้ องมี เหตุ จ าเป็ นในการจั ดท าแผนฯ
ดังกล่าว
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ข้อเท็จจริง

ส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การรวบรวมและตรวจสอบแผนระดั บ ที่ 3 ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...

ที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐเฉพาะที่ปรากฏเป็นข้อมูลในระบบ eMENSCR และจากผลการพิจารณากลั่นกรอง
แผนของสานักงานฯ รวมทั้งสิ้นจานวน 174 ฉบับ สรุปได้ ดังนี้

1

แผนที่มีการประกาศใช้
ก่อนมติครม.
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
และยังมีผลบังคับใช้

59 ฉบับ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

2

แผนที่เป็นการดาเนินการหลังมติครม. 4 ธันวาคม 2560 ที่หน่วยงานเสนอมายัง
สานักงานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

รวม 115 ฉบับ

• แผนที่อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของสานักงานฯ และอยู่ระหว่าง
แจ้งกลับหน่วยงาน จานวน 30 ฉบับ
• แผนที่ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองของส านั ก งานฯ และแจ้ ง ผลไปยั ง
หน่วยงานเจ้าของแผน จานวน 71 ฉบับ
• แผนทีอ่ ยู่ระหว่างกระบวนการจัดทาของหน่วยงาน จานวน 14 ฉบับ
หมายเหตุ : แผนระดับที่ 3 ที่ประกาศใช้แล้ว โดยเป็นแผนที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้ต้องเข้าสู่การพิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60
จานวน 19 ฉบับ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานข้อมูลแผนระดับ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ที่สานักงานฯ ได้ดาเนินการ
รวบรวมในช่วง (1) ก่อนมติและหลังคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 - พฤศจิกายน 2560)
(2) ช่วงระหว่างหลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ (3) ช่วงระหว่าง
หลังมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา สานักงานฯ มีข้อสังเกตที่สาคัญ ดังนี้

1

2

3

4

มี ห ล า ย แ ผ น ที่ เ ป็ น
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ มี
ความทับซ้อนกัน
ซึ่งมีทั้ง (1) การจัดทา
โดยหน่วยงานเดี ยวกัน
(2) การจั ด ท าโดยต่ า ง
หน่วยงาน

มีหลายแผนที่จัดทาขึ้นโดยกลไกอื่น ๆ
นอกเหนือจากการจัดทาโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย อาทิ มติ คณะรั ฐมนตรี
มติ ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รั ฐมนตรี ประจ าส านั กนายกรั ฐมนตรี
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี

มี บ า ง แ ผ น ที่ ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ย
ก าหนดให้ แผนใช้ ชื่ อเฉพาะ
ซึ่งตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60
หากไม่ มี บทบั ญญัติ ของกฎหมาย
ก าหนดชื่ อ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ต้ อ ง
กาหนดชื่อแผนฯ ว่า
“แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ...
(พ.ศ. ....-....)”

มีหลายแผนที่มีห้วงระยะเวลา
การดาเนินการไม่สอดคล้องกับ
ห้ ว ง เ ว ล าข อ ง แ ผน แม่ บ ท
ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ
ที่ ก าหนดเป็ น 4 ห้ วง ห้ วงละ
5 ปี อาทิ ระยะ 3 ปี ระยะ 4 ปี
ระยะ 8 ปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ข้อเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

แผนปฏิบัติการ เป็นแผนปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ สานักงานฯ จึงขอเสนอแนวทางการจัดทา

หลักการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน…

แผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแปลง
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ สรุปได้ ดังนี้

1.

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ยึ ด หลั ก การตามมติ
ครม. 4 ธ.ค. 60 และ
วันที่ 3 ธ.ค. 62

ก าหนดให้ มี แ ผน 3 ระดั บ ทั้ ง นี้ ทุ ก แผนอื่ น ใดที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ
นอกเหนือจากแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้เป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น . . .
เ ป็ น แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
เชิงประเด็น (issue based)

ไม่ ใ ช่ ก ารด าเนิ น การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ภารกิ จ ปกติ และมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ (action plan)
ซึ่งต้องมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน… ตามที่สานักงานฯ
กาหนด ที่จะต้องมีการพิจารณาถึงความจาเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน…
เพื่อไม่ให้มีจานวนแผนที่มากเกินความจาเป็น โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น

ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งมี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ระยะ 5 ปีและรายปี

เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ข้อเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

2.

ความจาเป็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...

กรณีมีกฎหมายกาหนดให้จัดทา
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดาเนินการจัดทาแผนตามกฎหมาย และเสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สุดท้าย
แผนก่อนการประกาศใช้

กรณี ไ ม่ มี ก ฎหมาย
กาหนดให้จัดทาแผน

ให้หน่วยงานพิจารณาความจาเป็น หากพบว่ายังมีความจาเป็นต้องจัดทา ให้ดาเนินการ ดังนี้ (1) หน่วยงานประสงค์ที่จะจัดทาและนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้หน่วยงานจัดทาแผนตามกฎหมาย เสนอแผนให้สานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนแนวทางการเสนอ
แผนระดับ 3 โดยให้ผลการพิจารณาของสานักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสมในการนาเสนอแผนต่อไป
หรือ (2) หน่วยงานประสงค์ที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ให้หน่วยงานจัดส่งแผนให้สานักงานฯ ผ่านระบบ eMENSCR เพื่อสานักงานฯ
จะได้รวบรวมและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทบทวนความจาเป็นของการมีแผนฯ

กรณีที่เป็นการดาเนินการ
จัดทาแผนผ่านกลไก
ทางบริหาร
อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการระดับชาติ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

หากยังมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนฯ ให้ดาเนินการ
จั ด ท าแผน โดยมี ส าระส าคั ญ ของแผนตามที่
ส านั ก งานฯ ก าหนด และเมื่ อ แผนได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอานาจ
ในการอนุ มั ติ แ ผนแล้ ว ให้ น าเข้ า แผนในระบบ
eMENSCR แล้ว ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผน

หากจ าเป็ น ต้ อ งจัด ท าและน าเสนอแผนต่ อ ครม.
เพื่อพิจารณา ให้ดาเนินการตามกรณีที่ มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าและเสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณา
แผนก่อนการประกาศใช้ หรือ กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้ จัด ท าแผน แต่ ห น่ ว ยงานประสงค์ ที่ จ ะ
จัดทาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

nscr.nesdc.go.th

การด าเนิ น การตามภารกิ จ ปกติ ข อง
หน่ ว ยงาน ให้ น าไปบรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ
ราชการของหน่วยงาน ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.
2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…
ข้อเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน... (ต่อ)

3.

สาระสาคัญของแผนแผนปฏิบัติการด้าน…

เนื้อหา
ของแผน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
ของแผน

ชื่อ
ของแผน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ให้หน่วยงานดาเนินการจั ดทาแผน
โดยมี ส าระส าคั ญ ตามหลั ก เกณฑ์
การจัดทาที่สานักงานฯ กาหนด
สามารถมี ก รอบระยะเวลาของแผนฯ
ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะประเด็ น พั ฒ นาได้
แต่ต้ องมีช่ วงเวลาของการดาเนินการที่
เป็ น รู ป ธรรม ต้ อ งมี ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์
ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนฯ
ที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ
ที่กาหนดเป็นห้วงละ 5 ปี

แผนปฏิ บั ติ การทุ ก แผน หากไม่ มี
บทบั ญญั ติ ของกฎหมายก าหนดชื่ อไว้
อย่ า งชั ด เจน ต้ อ งก าหนดชื่ อ แผนฯ
ว่า “แผนปฏิ บั ติ การด้ าน ... ระยะที่ ...
(พ.ศ. ....-....)”

4.

กระบวนการภายหลังจากที่แผนประกาศใช้

ทุกหน่ วยงานน าเข้ า
แผนปฏิบัติการด้าน...
ที่ประกาศใช้ แล้ วใน
ระบบ eMENSCR

ร ว ม ไ ป ถึ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการราย 5 ปี และรายปี
รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
รายปี

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ด้าน… ให้สอดคล้อง
กั บ แผนระดั บ ที่ 1
และ/หรือแผนระดับ
ที่ 2

ในกรณีที่สถานการณ์ของ
โลกหรื อสถานการณ์ ของ
ประเทศเปลี่ ย นแปลงไป
และจ าเป็ นต้ องมี การ
ปรับปรุงหรื อทบทวนแผน
ระดั บที่ 1 และ/หรื อแผน
ระดับที่ 2
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5.

การขอยกเว้น
การเสนอแผนปฏิบัติการด้าน…

กรณีหน่วยงานเสนอขอยกเว้นการเสนอ
แผนปฏิบัติการด้าน… ตามกระบวนการ
เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่
4 ธั น วาคม 2560 ไปยั ง ส านั ก งาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ข อ ใ ห้
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
แจ้ ง ส่ ง แผนดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งานฯ
พิจารณากลั่น กรองความเหมาะสมต่ อ
การยกเว้นดังกล่าวก่อนทุกครั้ง
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน…

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน...
ตามที่สานักงานฯ เสนอ
มอบหมายให้สานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณา
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
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