øąđïĊ
ø ÷ïüćøąÖćøðøąßčö
Ùè
èąÖøøööÖćøðäĉäĉøĎððøąđđìýéšćîÖćøýċ
î Öþþć
ÙøĆøĆĚÜìĊę 8/25563
üĆîýčÖøŤìĊę 13 óùýÝĉÝĉÖć÷î 25563 đüúćć 09.30 îî.
è ĀšĂÜðøąßčö 521 ĂćÙćø
Ă
5 ßĆßĚî 2
ÿĞćîĆîÖÜćîÿõõćóĆçîćÖÖćøđýøþååÖĉÝĒúąÿĆÿĆÜÙöĒĀŠÜßßćêĉ
øąđïĊ÷ïïüćøąìĊę 1 : đøČęĂÜððøąíćîĒÝšÝšÜìĊęðøąßčöìøćï
ö
øąđïĊ÷ïïüćøąìĊę 2 : đøČęĂÜøĆøĆïøĂÜøć÷ÜÜćîÖćøðøøąßčö
øĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøððäĉøĎððøąđììýéšćîÖćøýċýċÖþć
7
ÙøĆĚÜìĊę 7/2563

øąđïĊ÷ïïüćøąìĊę 3 : đøČęĂÜđóóČęĂìøćï
ÿøčððøøąđéĘîÖćøðøąßčöÙèąÖÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉêĉ

øąđïĊ÷ïïüćøąìĊę 4 : đøČęĂÜđóóČęĂĀćøČĂ
Öćø×ĆïđÙúČ
ï ęĂîĒñîîÖćøðäĉøĎððøąđìýéš
ð
ćîÖćøýċÖþć (ÞÞïĆïðøĆïðøøčÜ)

øąđïĊ÷ïïüćøąìĊę 5 : đøČęĂÜĂČĂČîę ė (ëšćöĊ)

1–1

øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 1 : đøČęĂÜðøąíćîĒÝšÜìĊęðøąßčöìøćï

2–1

øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 2 : đøČęĂÜøĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčö
øĆïøĂÜøć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìý
éšćîÖćøýċÖþć ÙøĆĚÜìĊę 7/2563
1.

đøČęĂÜđéĉö

1.1 êćöìĊę ĕéšöĊ ÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøðäĉ øĎððøąđìýéšćîÖćøýċÖþć ÙøĆĚÜìĊę 7/2563 đöČęĂ üĆî ìĊę
26 êčúćÙö 2563 îĆĚî òść÷đú×ćîčÖćøĄ ĕéšÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøĄ ÙøĆĚÜìĊę
7/2563 đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü
1.2 ĔîÖćøîĊĚ òść÷đú×ćîčÖćøĄ ×ĂđÿîĂøć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìýéšćîÖćøýċÖþć
ÙøĆĚÜìĊę 7/2563 đöČęĂüĆîìĊę 26 êčúćÙö 2563 öćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć
(øć÷úąđĂĊ÷éðøćÖäêćöđĂÖÿćøĒîïüćøą)

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćĔĀšÖćøøĆïøĂÜ
2.

öêĉìĊęðøąßčö

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้งที่ 7/2563
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1.
นายวรากรณ์ สามโกเศศ
2.
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร
3.
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
4.
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
5.
นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
6.
นายศิริเดช สุชีวะ
7
นายสมภพ มานะรังสรรค์
8.
นายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
9
นายไกรยส ภัทราวาท
10. นางสาวกานดา ชูเชิด
11. นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
12. นางสาวบุญทวี เทียมวัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการผู้ลาประชุม
1.
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายอาคม ศาณศิลปิน
2.

นายอิทธิกร ช่างสากล

ผู้อํานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3.
4.
5.

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า
น.ส.ณัฐชา ก๋องแก้ว
ผศ. ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของ กสศ.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.
ดร.อัครเดช อุดมชัยพร
หัวหน้าศูนย์ K-DAI, KMITL
7.-13. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุม 9.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ประธานกรรมการได้ ข อให้ ก รรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงตน ตามพระราชกํ า หนดว่ า ด้ ว ย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรรมการทุกท่านได้แสดงตนเข้าร่วมการประชุมแล้ว
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ ได้เชิญผู้อํานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาให้ข้อมูลการดําเนินงานของศูนย์ฯ และ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการหารือแนวทางการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
1. กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข
2.

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563

ระเบียบวาระที่ 3
1.

เรื่องเพื่อทราบ
สรุปประเด็นการประชุมที่ประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงการประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทุกคณะ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมร่วมฯ ได้พิจารณาแผนการปฏิรูป
ประเทศ ฉบับปรับปรุง และได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้
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1.1 กรอบระยะเวลาของเสนอแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ในระยะต่ อ ไป
เมื่อที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาแผนการปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปจะเป็น
การเสนอต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ พิ จ ารณา โดยกํ า หนดไว้ ภ ายในเดื อ น
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้านต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นระยะ
1.2 การสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีแนวทางในการทําความเข้าใจร่วมกับ
หน่วยงานในระดับกระทรวง โดยให้กับคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านที่มีประเด็นปฏิรูป
ที่เกี่ยวข้องกันเข้าหารือกับผู้บริหารระดับกระทรวง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
(Big Rock) และหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
1.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
การขับเคลื่อน ดังนี้ (1) การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้าน สามารถประสานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม
การปฏิรูปฯ ไปสู่การปฏิบัติ และ (2) การขับเคลื่อนผ่านการดําเนินงานของสํานักงาน
ป.ย.ป. โดยการติดตามและขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ พบอุปสรรคในการขับเคลื่อน สามารถแจ้งต่อสํานักงาน ป.ย.ป.
เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคได้ ในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ สามารถดําเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ แต่ละด้านควรพิจารณา
จัดทําแผนการลงพื้นที่และส่งให้ สศช. เพื่อรวบรวม และมีแผนการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการฯ แต่ล ะด้ านในประเด็ น ที่มี ความเชื่อมโยงกั น นอกจากนี้ อาจพิ จารณา
แนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในรูปแบบอื่น อาทิ การประชุม Teleconference
หรือการเชิญหน่วยงานเพื่อเข้าพบ/หารือ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณ หากคณะกรรมการฯ
เห็นว่ามีความจําเป็นและเร่งด่วน สามารถเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการได้
1.4 รู ปแบบการรายงานความก้ าวหน้ าต่ อรั ฐสภา มี หลั กการในการรายงานโดยยึ ดโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก และนํามาเชื่อมโยงกับแผน/กิจกรรมปฏิรูปฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
แนวทางการรายงานคือ (1) สภาพปัญหาในปัจจุบัน (2) การแก้ไขปัญหาโดยกิจกรรมปฏิรูปฯ
(3) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และ (4) หน่วยงานผู้ดําเนินการ ทั้งนี้ รูปแบบการรายงาน
ควรหลีกเลี่ยงการรายงานในลักษณะการดําเนินงานตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ยกเว้น
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏิรูปฯ โดยตรง
1.5 การจั ด ทํ า กฎหมายภายใต้ กิ จ กรรมปฏิ รู ป ฯ สื บ เนื่ อ งจากกิ จ กรรมปฏิ รู ป ฯ บางเรื่ อ ง
จําเป็นต้องมีการเสนอร่างกฎหมาย คณะกรรมการฯ สามารถดําเนินการในทางใดทางหนึ่ง
ดังนี้ (1) ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมาย (2) แจ้งต่อ
สํานักงาน ป.ย.ป.เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการยกร่างกฎหมายในกรณีที่มีความเร่งด่วน
สําคั ญ และจําเป็ น โดยปัจจุ บัน สํ านักงาน ป.ย.ป. อยู่ร ะหว่างการเตรียมกลไกในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการดังกล่าว และ (3) ประสานไปยังกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ
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คณะกรรมการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หรือการว่างจ้างผู้เชี่ยวชาญ/สถาบันการศึกษาในกรณีการยกร่างกฎหมายเฉพาะ
1.6 การตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สามารถดําเนินการได้
โดยในระยะแรก ให้คงหลักเกณฑ์เรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศที่เป็นทางการและได้รับเบี้ยประชุม จํานวน 1 ชุด (ไม่เกิน 15 ท่าน) ไปพลางก่อน
เนื่องจากเหตุผลด้านข้อจํากัดของงบประมาณ สถานที่จัดประชุม และบุคลากรที่จะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
1.7 เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ แต่ละด้านสามารถดําเนินการได้
หรือแจ้งไปยัง สศช. เพื่อประสานการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดทําแผนการปฏิรูป
ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาอังกฤษ มีแนวทางในการดําเนินการ แต่อาจจัดทําในลักษณะ
สาระสําคัญในภาพรวม และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
แก่ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ/คณะอนุ ก รรมการฯ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
1.

เรื่องเพื่อหารือ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานถึงในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2563 คณะกรรมการฯ มี ม ติ ม อบหมายให้ ป ระสาน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้นําเสนอระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นกลไกสําคัญกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
1.1 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ นํ า เสนอการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ สรุปดังนี้
1) เป้ า หมายการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยชุ ด ข้ อ มู ล ดั ง นี้
(1) ข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน (2) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) ข้อมูลสถานศึกษา (4) ข้อมูลบุคลากรประเภทอื่น (5) ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
(6) ข้อมูลหลักสูตร (7) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (8) ข้อมูล
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
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2)

3)

รระบบข้อมูลสารสนเทศด้
ส
ด้านการศึกษาดั
ษ งกล่าว (11) เชื่อมโยงแและแลกเปลียนข้
่ อมูล
ท ยนประวัติผู้เรียนแลละบุคลากรกักับหน่วยงานนในสังกัด ได้ด้แก่ สพฐ. สช.
ทะเบี
ส สอศ.
ก สกอ. สํสานักอํานวยยการ สป. สํานั
กศน.
า กงาน ก.คค.ศ. และ สกกศ. (2) เชื่อมโยงและ
ม
นํนาเข้าข้อมูลทะเบี
ท ยนประะวัติผู้เรียนแลละบุคลากรกัับหน่วยงานนนอกสังกัด ศธ.
ศ ได้แก่
ก กก. กหห. คค. พม. พพศ. มท. เมืองพั
กทม.
อ ทยา วท. วธ. สตช. แและ สธ. (3) เชื่อมโยง
แ าเข้าข้อมู
และนํ
อ ลทะเบียน กับหน่วยงานนสนับสนุน ได้
ไ แก่ รง. สธธ. กรมกิจการรเด็กและ
เยาวชน กรมมส่งเสริมและะพัฒนาคุณภาพคนพิ
ภ
การร กองทุนเพื่ออความเสมออภาคทาง
ก กษา คุรุรสุ ภา สทศ. สสศค. สมศ. ศบป.จชต.
การศึ
ศ
แลละ ศอบต.

ปัญหาของกาารดําเนินการรกับหน่วยงาานสนับสนุน (1) ข้อมูลในนแต่ละระบบไไม่ตรงกัน
ข
ขาดความครบ
บถ้วน ไม่เป็นนปัจจุบัน ทํําให้ขาดควาามน่าเชื่อถือขของข้อมูล (22) ระบบ
ไม่เชื่อมโยงระบบกัน ทําใให้ผู้ใช้งานต้ต้องเข้าและอออกจากระบบบหลายครั้งเมื
ง ่อต้อง
ใ จ่ายสูง
ใช้งานข้ามโปรแกรม (3) กกระบวนการททํางานบางงาานมีขั้นตอนมมากและมีค่าใช้
แ
และสถานศึ
กษา
ก (4) การสสํารวจข้อมูลจากสถานศึ
ล
กษามี
ก หลายรรอบ ตามควาามจําเป็น
ในการใช้ ข้ อมูมล แต่ ล ะครั้ั ง ทํ า ให้ เ ป็นภาระของส
น
ถานศึ ก ษา (5) การจั ดทํทา ข้ อ มู ล
ก กษาไม่ทันต่อการใชช้งาน เนื่อ งจจากการต้องใช้
การศึ
ง เวลามากกในการสํารววจข้อมูล
แ ละครั้ง (66) ข้อ มูล มีคววามผิด พลาด เนื่องจากการกรอกข้ ้อ มูลไม่ ถูกต้้องตั้งแต่
แต่
ต้นทาง (7) สถถานศึกษาต้องงกรอกข้อมูลเดียวกันซ้ํากันหลายครั
น
้ง ตตามปริมาณกการสํารวจ
ข้อมูลจากหลาายหน่วยงานน และ (8) ข้อมู
อ ลที่สถานศึกษากรอกเข้ข้าระบบของหหน่วยงาน
ไม่เกิดประโยชชน์กับสถานศึศึกษา และยัังเป็นภาระงาานปริมาณมาากต่อปี
1..2 ผู้แ ทนกกองทุ น เพื่ อความเสมอภ
ค
ภาคทางการศึ ก ษา (กสศศ.) ได้ นํ า เสนนอระบบสารสนเทศ
เพื่อควาามเสมอภาคททางการศึกษษา สรุปดังนี้
1) กองทุ
ก นเพื่อคววามเสมอภา คทางการศึกษา
ก มีการดําเนิ
า นงานครออบคลุมกลุ่มเป้
เ าหมาย
(1) เด็กเล็กในนครอบครัวขขาดแคลนทุนทรั
น พย์ (2) เด็กอนุบาลขขาดแคลนทุนทรัพย์/
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2)

3)

ไม่ได้เข้าเรียน (3) นักเรียนนขาดแคลนทุทุนทรัพย์และเด็กด้อยโอกาาส (4) เด็กนอกระบบ
น
ก กษา (5)) เยาวชนไม่ศศึึกษาต่อหลังจบ
การศึ
ง ม.3 นักเรี
ก ยนม.ปลาาย/ปวช. ที่ขาดแคลน
ทุทนทรัพ ย์ (6) เยาวชนผู้ขขาดแคลนทุนทรัพ ย์ที่ตองการพั
้อ
ฒ น าทักษะฝีมือแรงงาน
อ
(77) โรงเรียนทีที่ดูแลเด็กแลละเยาวชนด้อยโอกาส
อ
แลละ (8) ครูในนพื้นที่ห่างไกลและครู
ผูด้ ูแลเด็กเยาวชนด้อยโอกกาส
ร
ระบบสารสน
นเทศเพื่อคววามเสมอภาาคทางการศึศึกษา ปัจจุบบัั นมีการพัฒนาระบบ
น
ส
สารสนเทศเพื
พื่อสนับสนุนกการดําเนินงานนที่สําคัญดังนีน้
(1) ระบบสสารสนเทศเพืพื่อติดตามแแก้ไขปัญหาเดด็กหลุดออกกจากระบบการศึกษา
โดยจัดทําทะเบียนรรายชื่อเด็กเยยาวชนนอกรระบบการศึกกษา การสํารวจชุมชน
พื้นที่โดยที
ด มสหวิททยาการ/อสมม. การศึกษาา เตรียมควาามพร้อม/ส่งกลั
ง บเข้า
ระบบกการศึกษา/พัฒ
ั นาทักษะออาชีพ Evidence-based Policy Planning
P
และสนันับสนุนกลไกกระดับพื้นที่
(22) ระบบสสารสนเทศเพพื่อป้องกันเดด็กหลุดออกกจากระบบกการศึกษา โดดยทํางาน
ร่ ว มกั บสถานศึ
บ
ก ษษาและต้ น สัั ง กั ด อาทิ จัจด ทํ า ข้ อ มู ล 13 หลั ก Student
S
Database เยี่ ย มบ้บ้ า น/คั ด กรอองความเสี่ยง/รู
ย ้ จั ก นั ก เเรี ย นเป็ น ราายบุ ค คล
เ ย นยากจนน/ยากจนพิ เศษ อย่ า งมีมี เ งื่ อ นไข
การสนนั บ สนุ น เงิ น ออุ ด หนุ น นั ก เรี
ทุนการรศึกษา
(33) ระบบสสารสนเทศเพืพื่อความเสมมอภาคทางกาารศึกษา (Biig Data)

บบทเรียนที่ได้จากการดํ
จ
าเนินินงานของ กสศ.
(1) สถานกการณ์/ปัญหหาอุปสรรคการทํางานด้านข้
า อมูลสารรสนเทศการศึกษาใน
ปัจจุบนั พบว่า คความร่วมมือจากหน่วยงาานต้นสังกัดในนการส่งข้อมูล (Data
Availability) บางงสังกัดไม่สามารถรวบรวมได้และข้อมู ลที่ต้องการรใช้ มาไม่

7

ทันเวลา ความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลที่ต้นสังกัดส่งมา (Data Quality)
พบว่า ข้อมูลไม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ถูกต้อง คุณภาพของข้อมูล เช่น value
range – อายุ 80 ปี / ข้อมูลบาง fields ไม่ครบถ้วน / ใช้ 13 หลักผู้ปกครอง
แทนนักเรียน / ใส่ข้อมูลผู้ปกครองคนเดิมซ้ํา ๆ Duplicates ทั้งในฐานข้อมูล
เดียวกัน/ต่างฐานข้อมูล
การบูรณาการในการใช้ประโยชน์และพัฒนา
ฐานข้อมูลร่วม (Education Data Platform) นิยาม/ความเข้าใจของข้อมูล
ต่างกัน อาทิ ประเภทความด้อยโอกาส/ประเภทความพิการ/เด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
(2) ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการทํางานด้านข้อมูลสารสนเทศการศึกษา
ได้แก่ มาตรการสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทะเบียน
นักเรียน : สป.ศธ. การกําหนดปฏิทินการส่งมอบข้อมูลการศึกษาของทุกสังกัด
(Timeliness) มาตรการส่งเสริมคุณภาพข้อมูล Detection rules และ
Organization Structure มาตรการส่งเสริมการบูรณาการการใช้ข้อมูลการศึกษา
อาทิ นิยามเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทความด้อยโอกาส/ประเภท
ความพิการ Platform ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (API / Batch File / OpenData
/ OpenAPI) และกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.

ความเห็นและประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้
2.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้
1) ข้อมูลที่จัดเก็บมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นส่งข้อมูลมาให้ และต้องตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความซ้ําซ้อนของข้อมูล ทําให้ข้อมูลที่จัดเก็บไม่พร้อมใช้ประโยชน์ได้ทันเหตุการณ์
2) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อ มูลมาจากความต้องการของกระทรวงฯ เพื่อการวางแผน
ในภาพรวม ยังขาดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน ในการเสนอ
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการให้ จั ด เก็ บ เพื่ อ การใช้ ง านตามบริ บ ทของหน่ ว ยงานตน จึ ง ขาด
ความรู้ สึ ก ในการเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งจั ด เก็ บ และอาจส่ ง ผลต่ อ การไม่ ใ ห้
ความสําคัญกับภาระหน้าที่ดังกล่าวเท่าที่ควร
3) การนําข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ต้องระมัดระวังมิให้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
4) เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเพียง 6 ท่าน ไม่สมดุลกับ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และอาจกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
การดําเนินงาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
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2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อคัดกรองช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส หรือขาดแคลน
ทุนทรัพย์เพื่อ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และ
เพื่อป้องกันการออกจากระบบการศึกษาของเด็กวัยเรียน ปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากฐานข้ อ มู ล ของเด็ ก ด้ อ ยโอกาสยั ง คง
กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หากกองทุนฯ สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลของตนเอง กับฐานข้อมูล
ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย อาทิ โครงการ
ประชารัฐสวัสดิการ ของกระทรวงการคลัง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.

มติที่ประชุม
3.1 รั บ ทราบการดํ า เนิ น งานของระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ และระบบสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนการป้องกันเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย อันจะนําไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ
3.2 เห็นควรให้เชิญ ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. เพื่อร่วมหารือการประสานการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ปิดประชุมเวลา 16. 00 น.

(นางสาวบุญทวี เทียมวัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกานดา ชูเชิด)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 3 : đøČęĂÜđóČęĂìøćï
ÿøčððøąđéĘîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉ
1.

ÿćøąÿĞćÙĆâ

đöČęĂüĆîìĊę 9 óùýÝĉÖć÷î 2563 ĕéšöĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉ ìĊęöĊîć÷ÖøĆåöîêøĊ
đðŨîðøąíćî è êċÖõĆÖéĊïéĉîìøŤ ìĞćđîĊ÷ïøĆåïćú àċęÜÙèąÖøøöÖćøĄ ĕéšóĉÝćøèćđøČęĂÜÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ
1.1 đøČęĂÜđóČęĂìøćï ĕéšĒÖŠ (1) ÖćøđóĉęöđêĉöĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉ (2) Öćø
êĉ é êćö êøüÝÿĂï Ēúąðøąđöĉ î ñú ÖćøéĞ ć đîĉ î Öćøêćö÷č ì íýćÿêøŤ ß ćêĉ Ē úąĒñîÖćøðäĉ øĎ ð
ðøąđìýñŠćîøąïïêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúĒĀŠÜßćêĉ (eMENSCR) (3) ÖćøÝĆéêĆĚÜ “ýĎî÷ŤĂĞćîü÷Öćø
×ÝĆéÙüćö÷ćÖÝîĒúąóĆçîćÙîìčÖßŠüÜüĆ÷Ă÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî êćöĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü
(ýÝó.)” Ēúą (4) ĀúĆÖÿĎêø÷čìíýćÿêøŤßćêĉ
1.2 đøČęĂÜđóČęĂĀćøČĂ ĕéšĒÖŠ (1) (øŠćÜ) ĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìý (ÞïĆïðøĆïðøčÜ) (2) øŠćÜĒñîĒöŠïìđÞóćą
ÖĉÝõć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤßćêĉĂĆîđðŨîñúöćÝćÖÿëćîÖćøèŤēÙüĉé-19 ó.ý. 2564 - 2565 (ÞïĆï
ÿöïĎøèŤ) Ēúą (3) Öćø×ĆïđÙúČęĂî÷čìíýćÿêøŤßćêĉñŠćîĒñîøąéĆïìĊę 3 ĔîÿŠüî×ĂÜĒñîðäĉïĆêĉÖćø
éšćî…
2. ÿøčððøąđéĘîÖćøðøąßčö
ĔîÖćøîĊĚ òść÷đú×ćîčÖćø ĕéšÿøčððøąđéĘîÙüćöđĀĘîĒúą×šĂÿĆÜđÖê×ĂÜÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉ
öćđóČęĂēðøéìøćï
(øć÷úąđĂĊ÷éêćöđĂÖÿćøĒîïìšć÷üćøą)

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćï

บันทึกช่วยจํา
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล
1.

ผู้เข้าร่วมการประชุม
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุก ารคณะกรรมการฯ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง และ
เจ้าหน้าที่ สศช.

2.

สาระสําคัญในที่ประชุม ที่ประชุมได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ เรื่องเพื่อทราบ
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (2) การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (3) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และ (4) หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (2) (ร่าง)
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับ
สมบู ร ณ์ ) และ (3) การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ผ่ า นแผนระดั บ ที่ 3 ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้าน... ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญในที่ประชุมได้ ดังนี้

3. เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประชุมรับทราบการเพิ่มเติมองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระด้วยการลาออก และการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระด้วยเหตุอายุเกิน 75 ปี โดยการดําเนินงานในระยะต่อไป สํานักงานฯ ได้ดําเนินการทาบทาม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพื่อรับตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ งนี้ นายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสํานักงานฯ จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่ประชุมรับทราบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินการผ่านระบบ eMENSCR โดยเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับการดําเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสาธารณะ ปัจจุบันมีการนําเข้าข้อมูล
โครงการ/การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน รวมทั้งข้อมูลการดําเนินการเกี่ยวกับแผนระดับที่ 3
โดยในระยะถัดไป สํานักงานฯ จะดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ ThaiMe ที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ได้ รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 รวมทั้งระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ TPMAP OPEN-D
ความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจในเรื่องระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ผลประโยชน์จากการมีระบบข้อมูล รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชื่อมโยงกับการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล
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3.3 การจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนฯ ตามที่สํานักงานฯ
ได้รับการมอบหมายให้ยกร่างคําสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีกลไกเชิงนโยบายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ โดยสํานักงานฯ จะใช้ประโยชน์จากระบบ TPMAP ที่มีข้อมูล
สําคัญทั้งข้อมูล จปฐ. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลเบี้ยยังชีพของกระทรวง พม. ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค โดยระบบดังกล่าวสามารถคัดกรองข้อมูล
ร่วมกับดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) เพื่อนํามาเป็นฐานในการออกแบบนโยบายลักษณะ Targeted
Policy ต่อไปได้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไปสํานักงานฯ จะดําเนินการพัฒนาข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ความเห็นของนายกรัฐมนตรี


ประเด็ น ที่ ค วรให้ ค วามสํ า คั ญ เนื่ องจากเรื่ องความยากจนมี ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องหลากหลายมิ ติ
ทั้งการมีอาชีพ/รายได้ การเข้าถึงเงินทุน ฯลฯ อีกทั้งปัญหาความยากจนในปัจจุบันมีความแตกต่างกัน
ในเชิ งพื้ นที่ โดยเฉพาะในพื้ นที่ จั งหวั ดที่ ไม่ ได้ รั บการพั ฒนาเท่ าที่ ควร ดั งนั้ น การดํ าเนินการขจั ด
ความยากจนจึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม อีกทั้งมีการใช้งบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่องความยากจนในปัจจุบันยังมีลักษณะแยกส่วน
ตามบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน จึงควรให้ความสําคัญกับการหาวิธีการ
ในการรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อนํามาสังเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งจาก
ประเด็นดังกล่าวจึงมีความจําเป็นในการจัดตั้งศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนขึ้น



กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการ ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มคนยากจนที่อยู่ต่ํากว่าระดับของเส้นความยากจน
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ปัจจุบันประสบปัญหาหนี้สิน และกลุ่มที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานที่ทําให้
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนแก่กลุ่มเกษตรกร อาจดําเนินการ
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่มีอยู่ อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ หรือ
โคก หนอง นา โมเดล

ความเห็นของที่ประชุม


ประเด็นที่ควรให้ความสําคัญเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดและมีข้อจํากัดเกี่ยวกับ
การมีข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลนอกระบบ (Informal Sector) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นช่องว่างสําคัญ
ในการพัฒนา โดยเฉพาะการนําข้อมูลนอกระบบมาใช้ประโยชน์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและ
ออกแบบนโยบาย ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญกับการนําเข้าข้อมูลดังกล่าวให้มากขึ้น



การเพิ่ มข้ อมู ล เข้ า สู่ ร ะบบ ควรเพิ่ม ข้อมู ล เกี่ย วกับผู้ ต้ องขั งที่ พ้น โทษ โดยความรั บผิ ด ชอบของ
กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีข้อจํากัดในการพัฒนาทั้งด้านความรู้
ความสามารถ และการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจนําไปสู่การกลับสู่วงจรการทําผิดซ้ํา



การนํากรณีศึกษาตัวอย่างมาประยุกต์ใช้ ปัจจุบันมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่ประสบความสําเร็จและอาจนํามาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ อาทิ การแก้ไขความยากจน
โดยการปฏิรูปด้านการเกษตร ที่ปัจจุบันประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องการแก้ไขข้อจํากัด
ให้เกษตรกรสวนยางพาราสามารถทําเกษตรกรรรมประเภทอื่น สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ
กรณีการแก้ไขข้อจํากัดเพื่อให้กลุ่มคนยากจนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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3.4 หลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลหลักสูตรและ
วิชาการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติในมหาวิทยาลัยของรั ฐและเอกชน รวมทั้ ง
สถาบันวิชาการและสถาบันการจัดอบรมบุคลากรของภาครัฐ โดยในส่วนของสํานักงานฯ ได้ดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) รายวิชายุทธศาสตร์ชาติสําหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ และในระยะต่อไปจะขยายผลไปยังระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
4.

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรั บปรุ ง) ตามที่ ฝ่ ายเลขานุ การฯ เสนอ โดยเป็ นการคั ดเลื อกกิ จกรรมปฏิ รู ปประเทศที่ ส่ งผลให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big rock) ของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และ
มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปฯ ทุกคณะแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยในขั้นตอน
ต่ อไปหากคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ เห็ นชอบ จะเป็ นการเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณา
ตามขั้นตอนต่อไป
ความเห็นของนายกรัฐมนตรี
เพื่ อให้ การดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ควรเพิ่ มเติ มรายละเอี ยดให้ เห็ นถึ ง
ผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะที่ผ่านมา และในส่วนของการกําหนด
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565 นั้น ควรดําเนินการอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ความเห็นของที่ประชุม


การเร่งรัดการเสนอกฎหมายเพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากกฎหมายเป็นกลไกหนึ่ง
ที่สําคัญต่อการผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเกิดประสิทธิผล แต่ปัจจุบันการเสนอกฎหมายเพื่อให้
รัฐสภาพิจารณาพบว่ายังมีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรมีการเร่งรัดการเสนอ
กฎหมายที่สําคัญต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ย.ป. ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าว
อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน



การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ ฉบับเดิม และฉบับปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) เป็นการคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสําคัญ (Big rock) ขณะที่ประเด็นปฏิรูปฯ ภายใต้แผนการปฏิรูปฉบับเดิม จะดําเนินการ
ผ่านมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามภารกิจปกติต่อไป ทั้งนี้
ในส่ วนของงบประมาณ ควรมีการจัดสรรให้สอดรับกับการปรับปรุงแผนการปฏิ รูปฯ เนื่องจาก
เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

มติที่ประชุมเบื้องต้น เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้ สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้ อสั งเกตของที่ ประชุมไปดํ าเนิ นการในส่วนของการเพิ่ มเติมผลการดํา เนิน การ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในระยะที่ผ่านมา และให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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4.2 (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 25642565 (ฉบั บสมบู รณ์ ) ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาร่ างแผนแม่ บทเฉพาะกิ จฯ ตามที่ สํ านั กงานฯ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยได้ผ่านการดําเนินการรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน (1) หน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นกรอบในการจัดทําโครงการ/การดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นโครงการที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษให้ทันต่อคําของบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2565 ต่อไป และ (2) สํานักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่ ว มกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ทั้ง 23 ประเด็นในปัจจุบัน
ความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ควรทบทวนการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายในบางประเด็ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น ไปได้
และสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ การกําหนดตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวให้ไม่น้อยกว่า
236,000 บาทต่อคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการกําหนดตัวชี้วัดดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสามารถดําเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนด ให้ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้
เลขาธิการ สศช. ชี้แจงว่า การกําหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว ได้คํานึงถึงความเหมาะสม ข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ค่าเป้าหมายที่กําหนด และคํานวณโดยค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ
มติ ที่ประชุ มเบื้ องต้น เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับสมบูรณ์) และให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4.3 การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่ วนของแผนปฏิบั ติการด้าน... ที่ประชุ มได้
พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ตามที่สํานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอ โดยมีสาระสําคัญให้ในกรณีที่เป็นการดําเนินการจัดทําแผนผ่านกลไกทางบริหาร อาทิ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการระดับชาติ ให้หน่วยงานรักษาการกฎหมายนั้น
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการทบทวนความจําเป็นของการมีแผน โดย (1) หากยังมีความจําเป็น
ให้ดําเนินการจัดทํา และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติหรือผู้มีอํานาจในการอนุมัติ
ให้ นําเข้าระบบและถื อว่าเป็ นการประกาศใช้แผน (2) หากจําเป็ นต้ องจั ดทํ าและเสนอต่ อ ครม. เพื่ อ
พิจารณา ให้ ดําเนิ นการตามกรณี ที่มี กฎหมายกํ าหนด และ (3) การดํ าเนิ นการตามภารกิ จปกติ ของ
หน่วยงาน ให้นําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
มติที่ประชุมเบื้องต้น เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ
การด้าน... ตามที่สํานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
******************************************************
ผู้จดบันทึก นายวิทยารัฐ พวงงาม นวค.ปก.
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øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 4 : đøČęĂÜđóČęĂĀćøČĂ
Öćø×ĆïđÙúČęĂîĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýéšćîÖćøýċÖþć (ÞïĆïðøĆïðøčÜ)
1.

đøČęĂÜđéĉö
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ĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷ĒúąïĆÜđÖĉéñúđðŨîøĎðíøøö đóČęĂÿøšćÜÙüćöøĎš Ùüćöđ×šćĔÝ ĒúąĀćøČĂĒîüìćÜ
Öćø×Ć ï đÙúČę Ă îÖĉ Ý Öøøöðäĉ øĎ ð ðøąđìýéš ć îÖćøýċ Ö þćìĊę Ý ąÿŠ Ü ñúĔĀš đ Öĉ é ÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜêŠ Ă
ðøąßćßîĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ

2.

ðøąđéĘîđóČęĂĀćøČĂ
ĒîüìćÜÖćøÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂĔîÖćøÿîĆïÿîčî ĒúąðøąÿćîÖćø×ĆïđÙúČęĂîĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìý
éšćîÖćøýċÖþćĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷ĒúąïĆÜđÖĉéñúđðŨîøĎðíøøö ĀøČĂÙüćöđĀĘîĒúą×šĂđÿîĂĒîą
ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćî ð.÷.ð.

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèć
3.

öêĉìĊęðøąßčö

ÖøąìøüÜ

ÖøąìøüÜ

ÿýß. / ð.÷.ð.

Öøö

Öøö

ÖøąìøüÜ

Öøö

(øĂÜðúĆéĄ /
ñĎšêøüÝøćßÖćø)

ìĊö ð.÷.ð.ÖøąìøüÜ (ÝĞćîüîïčÙúćÖøêćöðøĉöćèÜćî)

ĀĆüĀîšćÖúčŠö ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ

ñĎšîĞć ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ

ÖúčŠ ö ×Ć ï đÙúČę Ă î÷č ì íýćÿêøŤ ß ćêĉ

ÖúĕÖ×ĆïđÙúČęĂîñŠćîÖøąìøüÜ ĒúąøąĀüŠćÜÖøąìøüÜ

ÿð. ÖøąìøüÜ

ÖøąìøüÜ

ÙÖÖ. ðäĉøĎððøąđìý

ðøąđéĘîÖćø×ĆïđÙúČęĂî
êćöĒñî÷čìíýćÿêøŤßćêĉ ĒúąÖćøðäĉøĎððøąđìý

ÙÖÖ. ÷čìíýćÿêøŤßćêĉ

• ÿĞćîĆÖÜćî ð.÷.ð. éĞćđîĉîÖćø×ĆïđÙúČęĂîĒñîĄ ĔîÖøèĊìĊęđÖĉéðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊę
êšĂÜöĊÖćøïĎøèćÖćøøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîĀúć÷ĀîŠü÷ ĀøČĂÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćìĊęàĆïàšĂî
đßČęĂöē÷ÜĀúć÷ĀîŠü÷Üćî ēé÷ÖćøðøąÿćîÜćîøąĀüŠ ćÜĀîŠü÷ÜćîìĊę đÖĊę÷ü×šĂÜ Āć
ĒîüìćÜĒÖšĕ×ðŦâĀć îĞćđÿîĂÙèąÖøøöÖćø ð.÷.ð. ĒúąÙèąøĆåöîêøĊóĉÝćøèćêŠĂĕð

• ĔĀšøĆåöîêøĊĒêŠúąÖøąìøüÜđøŠÜøĆé ñúĆÖéĆî Ēúą×ĆïđÙúČęĂîÖćøéĞćđîĉîÖćøêćö
÷čìíýćÿêøŤßćêĉ ĒúąĒñîÖćøðäĉøĎððøąđìýìčÖéšćîĔĀšöĊñúÿĆöùìíĉĝđðŨîøĎðíøøö

• ĔĀš ð.÷.ð. ÖøąìøüÜđðŨîÖúĕÖĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð×ĂÜĒêŠúąÖøąìøüÜ
êćöÙüćöÙúŠ Ă ÜêĆ ü ēÙøÜÿøš ć Ü Ēúąðøąÿĉ ì íĉ õ ćó×ĂÜĀîŠ ü ÷Üćî ēé÷đîš î
ÖćøðøąÿćîÜćîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĒúąĕöŠđóĉęöõćøąĔîÖćøìĞćÜćîĒÖŠĀîŠü÷Üćî
êŠćÜ ė öćÖÝîđÖĉîĕð

×šĂÿĆęÜÖćø×ĂÜîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ÝćÖÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø ð.÷.ð.

ĒîüìćÜÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖĉÝÖøøöìĊęÿŠÜñúêŠĂðøąßćßîĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ (Big Rock)

.

14-18
í.Ù.

ÖúćÜ
ö.Ù.

ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ đÿîĂĒñîĔîÖćø×Ćï
đÙúČęĂîøć÷ Big Rock + Timeline ìĊęßĆéđÝî

Ùøö. ĂîčöĆêĉ
Big Rock

êšî
í.Ù.
Ö.ó.

ó.Ù.

öĉ.÷.

Ö.Ù.

ÿ.Ù.

Ö.÷.

øć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîøć÷ĕêøöćÿ
ĔîÖćøðøąßčö ÙÖÖ. ð.÷.ð.
ÙøĆĚÜìĊę 3/2564

êĉ é ê ć ö ñ ú Ö ć ø éĞć đ îĉ î Ü ć î ìč Ö đ éČ Ă î

đö.÷.

øć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîøć÷ĕêøöćÿ
ĔîÖćøðøąßčö ÙÖÖ. ð.÷.ð.
ÙøĆĚÜìĊę 2/2564

öĊ.Ù.

ÿĞćîĆÖÜćî ð.÷.ð. éĞćđîĉîÖćø×ĆïđÙúČęĂîĒñîĄ ĔîÖøèĊìĊęđÖĉéðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÖćø ìĊęêšĂÜöĊ
ÖćøïĎ ø èćÖćøøąĀüŠ ć ÜĀîŠ ü ÷ÜćîĀúć÷ĀîŠ ü ÷ ĀøČ Ă ÖćøĒÖš ĕ ×ðŦ â ĀćìĊę àĆ ï àš Ă îđßČę Ă öē÷Ü
Āúć÷ĀîŠü÷Üćî ēé÷ÖćøðøąÿćîÜćîøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ĀćĒîüìćÜĒÖšĕ×ðŦâĀć
îĞćđÿîĂÙèąÖøøöÖćø ð.÷.ð. ĒúąÙèąøĆåöîêøĊóĉÝćøèćêŠĂĕð đßŠî ÖćøðøąöüúÖãĀöć÷ êŠćÜ ė

đÿîĂĒñîĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂî + Timeline
+ ĒîüìćÜÖćøêĉéêćöñú
ĔîÖćøðøąßčö ÙÖÖ. ð.÷.ð. ÙøĆĚÜìĊę 1/2564

ðúć÷
ö.Ù.

• øĂÜüĉþèčÖúŠćüðćåÖëć (ÙüćöÙćéĀüĆÜ + ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ)
• ĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜ ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ êćööêĉ ÙÖÖ. ð.÷.ð.
• ðøąđéĘîðäĉøĎð 13 éšćî 62 Big Rocks
• öĂïĀöć÷ ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ ÝĆéìĞćĒñîÖćøéĞćđîĉîÖćø Ēúą×ĆïđÙúČęĂî Big Rock
• ÖĉÝÖøøöÖúčŠö : øĆïôŦÜÙüćöđĀĘî ðŦâĀć ĂčðÿøøÙĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî ×šĂđÿîĂĒîą
ĔîÖćøïĎøèćÖćøÜćî×šćöÖøąìøüÜ

ÖćøðøąßčööĂïîē÷ïć÷ ð.÷.ð. ÖøąìøüÜ

ĒîüìćÜÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖĉÝÖøøöìĊęÿŠÜñúêŠĂðøąßćßîĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâ (Big Rock)

5–1

øąđïĊ÷ïüćøąìĊę 5 : đøČęĂÜĂČęî ė (ëšćöĊ)

