
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล  

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 



ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมภักดีบดนิทร์ ท าเนียบรัฐบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๓.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ :    เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง) 

๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่  

๔.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑-๑ 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 



๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร ์ท าเนียบรัฐบาล  

๒. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียน 
ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีแจ้งแก้ไขการสะกดชื่อ 
พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ เป็นพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในหน้า ๕ (ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ข้อ ๑.๑) 
โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๒ 
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box

Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



Kamonchanok.r
Text Box



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม

ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 



๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 

๑. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีองค์ประกอบที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนที่หลากหลาย  รวมถึงสามารถ 
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการเพิ่มเติมได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี  

๒. ความเป็นมา 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับ
ทราบเรื่องการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ตามที่ส านักงานฯ ได้น าเรียน
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ ง  
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพื่อรับต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอน 
ของกฎหมายต่อไป  

๓. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานฯ ได้ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง  ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีวาระในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และหมดวาระการด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนหน้า  

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๓.๑) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่องแต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

ตามที่มาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตรช์าติ
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า  
แผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
และมาตรา  ๒๗๕  บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดท า  การก าหนด  เป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะ 
บรรลุเป้าหมาย  สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบญัญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ขึ้นแล้ว  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่   ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  จึงมีมติให้แต่งตั้ง 
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



๓.๒ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  : รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดให้ส ำนักงำนฯ จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร
ประจ ำปีของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กร
อัยกำร และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำว
อย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 
ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนด้วย  

๑.๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เค้ำโครงรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกรอบระยะเวลำ 
กำรจัดท ำรำยงำนฯ ดังนี้ 

๑.๒.๑ แนวทางการประเมินผล กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ  
กำรปฏิรูปประเทศ จะใช้เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดดังกล่ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ โดยประกอบด้วย (๑) เป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท จ านวน ๓๗ ตัวชี้วัด และ (๒) เป้าหมาย ระดับแผนย่อย จ านวน ๑๔๐ ตัวชี้วัด 
ทั้งนี้ ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จะน าตัวชี้วัดซึ่งก าหนด 
เป็นรายกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
มำประกอบกำรประเมินผลของกำรปฏิรูปประเทศด้วย 

๑.๒.๒ เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหำร บทน ำ ผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และประเด็นท้ำทำยและกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป  

๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา ส ำนักงำนฯ ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐน ำเข้ำข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ผ่ำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ซึ่งส ำนักงำนฯ จะด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวและจัดท ำ
รำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

๑.๓ เม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในครำวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
และมอบหมำยส ำนักงำนฯ เสนอรำยงำนดังกล่ำว ต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี   



๓.๒ - ๒ 
 

 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบ  
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ ต่อไป 

๑.๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรน ำส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ไปยังคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ  
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำ จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๗ ฉบับ  

๑.๕ เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรน ำส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำต ิประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ไปยังคณะรัฐมนตรี 

๑.๖ เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓  

๒. การด าเนินการ 

ส ำนักงำนฯ ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำน 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นข้อมูลกำรรำยงำน  ณ เดือน 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ โดยส ำนักงำนฯ ได้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th  เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๒.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒.๑.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นกำรประเมินผล
สถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำย
รำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน สรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านความม่ันคง คนไทยมีควำมอยู่ดีและมีควำมสุขลดลงจำกปี ๒๕๖๒ เล็กน้อย แต่ยังคง
มำกกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก รวมทั้งประเทศมีศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำน
กำรทหำรโดยได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มบน รวมทั้งมีกำรพัฒนำในระดับดี 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ยังจ ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท ำให้ประเทศไทยมีควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงคนในสังคม 
กำรลดควำมขัดแย้งในสังคม และกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพ่ิม
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำมม่ันคงในมิติอ่ืน ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป  

๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จะลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๖๒ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ที่ชะลอตัว ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ถึงแม้ว่ำกำรกระจำยรำยได้  
ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจระหว่ำงภำคจะปรับตัวดีขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทย  
ยังจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้กลับมำฟ้ืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อนักลงทุนทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ  



๓.๒ - ๓ 
 

 

๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ  
และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมนุษย์ปรับตัวดีขึ้น 
รวมทั้งมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ดีกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีอำยุเฉลี่ยสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประชำกรโลก อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังมีประเด็นควำมท้ำทำยของควำมพร้อม 
และมีสมรรถนะในกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป  

๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในหลำยมิติ 
มีทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ นอกจำกนี้ คุณภำพ
ชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำง ๆ 
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ำงกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็น 
ที่จ ำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรเปรำะบำง  

๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย
มีกำรด ำเนินกำรเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมำกขึ้นจำกปี ๒๕๖๒  
เป็นผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศมีกำรควบคุม 
และจัดกำรที่ดีมำกขึ้น ทั้งกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่ำไม้ กำรฟ้ืนฟูคุณภำพของแม่น้ ำ 
ล ำคลอง พ้ืนที่ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะ
และขยะของประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์และกำรสร้ำงสมดุลของทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป   

๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิภำพภำครัฐ 
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมีกำรพัฒนำที่ค่อนข้ำงจะคงที่ จึงจ ำเป็นต้องเร่ง 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับกระบวนงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป 
รวมทั้งกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับประชำชำชน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิทัลเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยต้องค ำนึงถึง  
ควำมครอบคลุมในกำรเข้ำถึงของประชำชนที่อำจเกิดขึ้นในกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
พร้อมทั้งกำรสร้ำงรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำทักษะบุคคลกรในภำครัฐให้มีควำมรู้เท่ำทัน
เทคโนโลยี 

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วยเป้ำหมำยประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้ำหมำย และเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เป้ำหมำย โดยผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกเป้ำหมำย
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได ้ดังนี้ 

๑) ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ตามการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย พบว่ำมีกำรพัฒนำในทิศทำงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ 
กับปี ๒๕๖๒ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ยง (สีส้ม) มำเป็น
ระดับต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สี เหลือง) และระดับบรรลุค่ำเป้ำหมำย (สี เขียว)  โดยสรุป
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ ดังนี้ 



๓.๒ - ๔ 
 

 

๑.๑) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ (สีส้มและ 
สีเหลือง) มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว 
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จ ำนวน ๗ เป้ำหมำย 

๑.๒) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งคำดว่ำ 
จะสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ค่ำสีส้มและสีเหลือง)  
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔ เป้าหมาย โดยจ ำแนกเป็นเป้ำหมำยที่มีสีแสดงสถำนะสีเหลือง 
จ ำนวน ๑๕ เป้ำหมำย และสีส้ม จ ำนวน ๙ เป้ำหมำย 

๑.๓) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (ค่าสีแดง) ที่แสดงสถานะดังเดิม 
จ ำนวน ๖ เป้ำหมำย ได้แก่ ประเด็น (๑) ควำมมั่นคง ประเด็น (๓) กำรเกษตร 
ประเด็น (๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่ 
ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ ประเด็น (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

๒) ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมาย
ระดับแผนแม่บทย่อย รวม ๑๔๐ เป้าหมาย พบว่ำ มีเป้ำหมำยที่บรรลุตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในปี ๒๕๖๕ (ค่ำสีเขียว) แล้ว จ ำนวน ๒๗ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๙.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อย
ทั้งหมด) เพ่ิมขึ้นจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีจ ำนวน ๑๙ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๓.๖ ของเป้ำหมำย 
แผนย่อยทั้ งหมด)  ขณะที่  ๙๓ เป้ำหมำย ยังคงมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุ เป้ำหมำย 
ในระดับที่ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ประกอบด้วย เป้ำหมำยที่มีสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย 
เป็นสีเหลือง จ ำนวน ๕๑ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๓๖.๔๓) และ สีส้ม จ ำนวน ๔๒ เป้ำหมำย  
(ร้อยละ ๓๐) และยังคงเป็นเป้ำหมำยที่ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยในระดับวิกฤตที่มี สีแดง  
รวม ๒๐ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม จ านวน
เป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๒๐ เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่า 
ปี ๒๕๖๒ ที่มีจ านวน ๓๑ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๒.๑) และ สีส้ม จ านวน ๔๑ เป้าหมาย 
(ร้อยละ ๒๙.๓) และยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย รวม ๔๙ เป้าหมาย  
(ร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) 

 

            

 

 

 



๓.๒ - ๕ 
 

 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระหว่ำงปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ พบว่ำ มี ๗ เป้าประเด็นของ 
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด าเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (๕) กำรท่องเที่ยว 
ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
ประเด็น (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ ประเด็น (๑๕) พลังทำงสังคม ประเด็น (๑๙) กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบ และประเด็น (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ ทั้งนี้  
มีเป้ำประเด็นจ ำนวน ๓ เป้ำประเด็น ได้แก่ ประเด็น (๓) กำรเกษตร ประเด็น (๔) อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต และ ประเด็น (๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
โดยมีรำยละเอียดผลกำรเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ของปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร
ประกอบวำระ ๓.๒ 

๒.๑.๓ ประเด็นท้าทาย กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยหลำยประกำร 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย 
ของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ยังคงมีควำมเสี่ยง 
ในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทฯ 
ตำมที่ก ำหนด โดยสำมำรถสรุปประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญในระดับกำรขับเคลื่อนโครงกำร/  
กำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้  

๑) การก าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายที่ส าคัญของปี ๒๕๖๒ ยังคงเป็นประเด็น 
ท้าทายที่ส าคัญต่อเนื่องมายังปี ๒๕๖๓ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำร 
ในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในมิติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย  

๒) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ยังเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญ เนื่องจำก
กระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกันยังไม่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงแท้จริง ท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน
ของข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  

๓) การขับเคลื่อนโครงการ/การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน เป็นประเด็นท้ำทำย 
ที่ส ำคัญ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน อำทิ  
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหำ/อุปสรรค ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   

๔) การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรที่มุ่งเน้นกำรบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงำน มำกกว่ำ
ด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนในช่วงปี 
ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่สะท้อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  



๓.๒ - ๖ 
 

 

๒.๑.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป ได้แก ่ 

๑) บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของแผน  
๓ ระดับ รวมถึงกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยเฉพำะในส่วนของกำรจัดท ำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ 
กำรด้ำน... และกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์  
ที่จะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนเชิงวิชำกำรทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย  

๒) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ  

๓) การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ในทุกระดับอย่ำงแท้จริง 

๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดท าโครงการ/
การด าเนินงานและการจัดท านโยบาย โดยเฉพำะงำนวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติจะต้องสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม 

๕) หน่วยงานของรัฐจะต้องน าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เป็นกรอบในกำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน 
ให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำประเทศตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อไป 

๒.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ กำรด ำเนินกำร
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง 
สรุปผลกำรประเมินในปี ๒๕๖๓ ตำม ๔ ระดับ ดังนี้ 

(๑) สีเขียว เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแล้ว จ ำนวน ๑๖ เรื่อง  

(๒) สีเหลือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๗๘ เรื่อง  

(๓) สีส้ม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะยังคงมีควำมเสี่ยง 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๖๕ เรื่อง  

(๔) สีแดง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะอยู่ในขั้นวิกฤต 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๑๔ เรื่อง 

 

 

 

 



๓.๒ - ๗ 
 

 

ซึ่งสำมำรถสรุปภาพรวมค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ เทียบกับปี ๒๕๖๒ พบว่ำ 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยปี ๒๕๖๓ มีระดับสีเขียว จ ำนวน ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือ 
ร้อยละ ๙.๒๕ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๑๐ เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป ระดับสีเหลือง จ ำนวน ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๕.๐๙ 
เพ่ิมขึ้นจ ำนวน ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๖๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ระดับสีส้ม จ ำนวน ๖๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๗.๕๗ ลดลงจ ำนวน ๑๒ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๗๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป และระดับสีแดง 
จ ำนวน ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๘.๐๙ ลดลงจ ำนวน ๑๒ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จ ำนวน ๒๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป อย่ำงไรก็ตำม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗ เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จากแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น 
(๐๒๐๔) ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและสมรรถนะสูง ด้านกฎหมาย ในประเด็น 
(๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และด้านเศรษฐกิจ ๕ เรื่อง 
ได้แก่ (๐๕๑๘) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) ขจัดอุปสรรค
ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๐๕๔๘) ระบบภำษีและ (๐๕๕๔) 
กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพ่ือบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SME 
ซึ่งควรเน้นให้ควำมส ำคัญในประเด็นปัญหำและอุปสรรคท่ีส่งผลให้ค่ำสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย
ลดลง เพ่ือน ำไปปรับกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำรหรือเป้ำหมำยที่คำดหวังจะบรรลุตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำประสงค์ ของกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ งนี้  
มีรำยละเอียดสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๒ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการเมือง ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยทั้ง ๕ เรื่อง มีสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๒๐๔) ก ำลังคนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องจำกมีระดับสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

๓) ด้านกฎหมาย ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริม 
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน 
๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๐๒) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ 



๓.๒ - ๘ 
 

 

กำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน (๐๓๐๓) มีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือขจัด 
ควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม (๐๓๐๔) มีกลไกให้มีกำรตรำกฎหมำย 
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (๐๓๐๕) พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำและ
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลำ ในกำร
ตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และ (๐๓๐๖) มีกลไกให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
แก่ประชำชน ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๐๔๐๕) 
กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
และ (๐๔๑๐) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๕) ด้านเศรษฐกิจ ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จ ำนวน ๕ เรื่อง อำทิ (๐๕๑๘) Regional 
Integration Committee : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) 
ขจัดอุปสรรคด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน และ (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ในขณะที่เรื่องและประเด็นอ่ืนมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยสูงขึ้น  จ ำนวน ๑๔ เรื่อง อำทิ 
(๐๕๑๑) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - อุดมศึกษำ (สนับสนุน)  และ  (๐๕๔๒) กำรจัดตั้งส ำนักงำน
บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเหลื่อมล้ ำ นอกจำกนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอ่ืน
ที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
 

 

 

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๓๖ เรื่อง 
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๖ เรื่อง อำทิ 
(๐๖๐๒) กำรบริหำรแผนโครงกำรที่ส ำคัญตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำ 
(๐๖๐๘) กำรปรับสมดุลโครงสร้ำงองค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล



๓.๒ - ๙ 
 

 

และ (๐๖๑๒) กำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืน 
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ 

 

 

๗) ด้านสาธารณสุข ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๗๐๒) ระบบเทคโนโลยี
และสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (๐๗๐๕) กำรแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
(๐๗๐๖) ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (๐๗๐๗) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค  
และ (๐๗๐๘) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถำนะเทียบเท่ำ 
ปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง 
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
(๐๘๐๒) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ (๐๘๐๓) กำรปฏิรูปโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๐๘๐๕) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยไซเบอร์/ กิจกำรอวกำศ และระบบเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและ
โทรคมนำคมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (๐๘๐๖) และกำรปฏิรูป
ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ  ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืน 
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๙) ด้านสังคม ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๙๐๓) กำรจัดกำรข้อมูลและ 
องค์ควำมรู้ด้ำนสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 



๓.๒ - ๑๐ 
 

 

๑๐) ด้านพลังงาน ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๗ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้วเพ่ิมขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑๐๐๓) ปฏิรูป
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน  (๑๐๑๐) แนวทำงส่งเสริมและขจัดอุปสรรค  
ในกำรน ำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ  (๑๐๑๔) กำรใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (๑๐๑๕) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และ (๑๐๑๖) กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย ในขณะที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ 
จ ำนวน ๑ เรื่อง คือ (๑๑๐๑) ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง นอกจำกนี้   
เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้เป้ำหมำยดีขึ้น จ ำนวน ๕ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ดังนี้ 

 

 

 

 

๑๒) ด้านการศึกษา ได้ก ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๗ เรื่อง โดยทั้ง ๗ เรื่อง มีสถำนะ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

ทั้งนี้  ส ำหรับการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน  
มีกฎหมำยที่ต้องจัดท ำและปรับปรุง รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๒๒๙ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่จัดท ำ
และปรับปรุงแล้วเสร็จ จ ำนวน ๖๓ ฉบับ  

๒.๒.๒ ประเด็นท้าทาย หน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้ำน พร้อมกับได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยได้ระบุปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้กำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
โดยประเด็นปัญหำที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ (๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ สำระส ำคัญที่แท้จริงของกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ใน  



๓.๒ - ๑๑ 
 

 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๒) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท ำให้เห็นถึงเป้ำหมำยที่ เป็นรูปธรรมเดียวกันและสำมำรถประเมินและวัดผล
ควำมส ำเร็จได้อย่ำงแท้จริง (๓) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน ท ำให้กำรปฏิรูปประเทศไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
(๔) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงและส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งได้น ำประเด็นปัญหำและอุปสรรคดังกล่ำวมำประกอบ 
กำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเน้นเฉพำะกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และ 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวในทำงปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ที่ก ำหนดไว้ต่อไป 

๒.๒.๓ การด าเนินการในระยะต่อไป 

เพ่ือให้กำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้ตำมเป้ำประสงค์ภำยในกรอบระยะเวลำ 
ของกฎหมำยซึ่งก ำหนดเวลำสิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส ำหรับเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและไม่ได้น ำมำก ำหนด  
เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบรับไปด ำเนินกำรในลักษณะของภำรกิจปกติของ
หน่วยงำนคู่ขนำนกันไป โดยกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบแนวทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยส ำนักงำนฯ จะได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ
และควำมส ำเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock รวมทั้งใช้เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
น ำไปสู่กำรประมวลผลข้อมูลเพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศประจ ำปีต่อไป 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ จะด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำร
ปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ต่อไป 

 (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ 
QR Code รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



QR Code รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/NS_2563-for-Web_080264.pdf 

 

๒. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/CR2563_forWeb_220264.pdf 

http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/NS_2563-for-Web_080264.pdf


 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๓ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการ

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 



๓.๓ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓  : ความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ นายกรัฐมนตรี มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และ 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยไดอ้ย่ำงบูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

๑.๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับทรำบ
กำรจัดตั้ง ศจพ. โดยประธำนกรรมกำรสั่งกำรให้ส ำนักงำนฯ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ รวมทั้งกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่เกี่ยวข้องต่อไป 
และได้มีควำมเห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะและควำมจ ำเพำะของปัญหำที่แตกต่ำงกันไป  
ซึ่งจ ำเป็นจะต้องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงตรงจุด ดังนั้น ระบบการพัฒนาคนแบบชี เป้า (Thai People and Analytics Platform : 
TPMAP) ที่สามารถระบุสภาพปัญหาและความต้องการ จ าแนกได้ตามพื นที่และตัวบุคคล จะเป็นเครื่องมือ 
เชิงนโยบายที่ส าคัญที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. การด าเนินการในระยะต่อไป 

นำยกรัฐมนตรี ได้มีบัญชำมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกรรมกำร  
ขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่ งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  (คจพ.)  
ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชำให้จัดกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ ศจพ. สรุปได ้ดังนี้  

๒.๑ กลไกการด า เน ินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์และบริบทกำรพัฒนำประเทศที่มีปัญหำ 
ควำมยำกจนในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำที่มีควำมหลำกหลำยและควำมทับซ้อนกับปัญหำ 
ในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะมิติของกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิสังคมแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ สามารถเข้าถึงทุกระดับของพื นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนบนพื นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเสนอ 
ให้มกีลไกกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ใน ๓ ระดับ ดังนี้ 
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๒.๑.๑ กลไกระดับอ านวยการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ 
ศจพ.กทม.) มีหน้ำที่ในกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำรของ ศจพ. เพ่ือมอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย รวมทั้งติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร และรำยงำนให้ ศจพ. ทรำบ 

๒.๑.๒ กลไกระดับอ านวยการปฏิบัติการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร 
(ศจพ.อ. และศจพ.ข.) มีหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง 
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ 
รวมทั้งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำน และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที ่และรำยงำนให้กลไกในระดับอ ำนวยกำรทรำบ 

๒.๑.๓ กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.) 
มีหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพ้ืนที่ และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรเองได้ รวมทั้งบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ และ
รำยงำนให้กลไกในระดับอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรทรำบ 

ทั้งนี้ กลไกขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรด ำเนินกำรกำรขจัดควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เนื่องจำกระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักที่ส าคัญของประเทศ
ในปัจจุบันที่ครอบคลุมประชากรที่ได้มีการตรวจสอบสถานะจากกระทรวงมหาดไทยกว่า ๖๐ ล้านคน โดยเป็น
ข้อมูลประชากรที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย/พื นที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาได้ถึงระดับ
ครัวเรือนและรายบุคคล ครอบคลุมจ านวนประชากรมากกว่า ๓๖.๘ ล้านคนทั่วประเทศ 
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๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ 
ควำมเหลื่อมล้ ำที่ผ่ำนมำ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ยังมีข้อจ ำกัดในกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในประเด็นกำรแก้ไขและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกับภำคีกำรพัฒนำอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำไม่เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้น  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืน 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP จึงเป็นกำรด ำเนินกำรบนหลักกำรวงจรนโยบำย  
(policy cycle) ประกอบด้วย  

๒.๒.๑ กำรก ำหนดประเด็นนโยบำย (policy advocacy) กำรใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือประกอบ 
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยด ำเนินกำร 
อย่ำงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based)  

๒.๒.๒ กำรก ำหนดนโยบำย (policy formulation) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือศึกษำและ
วิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำและช่องว่ำงของกำรพัฒนำ  

๒.๒.๓ กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง (policy decision) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพ่ือพิจำรณำ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและมุ่งเป้ำไปยังเป้ำหมำยของกำรแก้ไขปัญหำและประเด็นกำรพัฒนำ  
ให้สอดคล้องกับทรัพยำกรข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ของกำรพัฒนำ  

๒.๒.๔ กำรด ำเนินกำร (policy implementation) ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำง/มำตรกำร/โครงกำร/ 
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับแนวนโยบำย  และกำรบันทึกข้อข้อมูล 
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ กลับเข้ำในระบบ TPMAP  

๒.๒.๕ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (policy monitoring and evaluation) ติดตำม ประมวลผล 
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำจำกระบบ TPMAP เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป  

ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะท ำให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน
ภำยใต้หลัก ๓ ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรอยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability) 
โดยมี ๔ แนวทาง ดังนี้  
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 เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื นที่ในประเทศ  

- หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน  
๑๓ หลัก ให้ส ำนักงำนฯ และ NECTEC เพ่ือน ำไปเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP เติมเต็มฐำนข้อมูล 
ให้มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุมประชำกรในทุกพ้ืนที่ ช่วงวัยและประเด็นกำรพัฒนำ 
ในทุกมิติ น ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ได้อย่ำงยั่งยืน และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

 ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใชร้ะบบ TPMAP  

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ น ำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
รำยบุคคล/ครัวเรือน เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญที่ต้องเร่งลงพ้ืนที ่(กำรเคำะประตูบ้ำน - Knock Knock) 
ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อำทิ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับควำมเดือดร้อน
หรือผลกระทบในมิตปิัญหำต่ำง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงทีและ
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้  

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบ TPMAP  
เพ่ือบรรเทำภำวะรั่วไหล (inclusion error) และน ำเข้ำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชำกร 
ทั้งประเทศ เพ่ือบรรเทำภำวะตกหล่น (exclusion error)  

 ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใชร้ะบบ TPMAP 

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ น ำข้อมูลของระบบ TPMAP ในระดับประเทศ จังหวัด 
อ ำเภอ และท้องถิ่น มำประมวลและวิเครำะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอ 
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย 
ให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใชร้ะบบ TPMAP 

- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพ่ือให้ ศจพ. ใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ 

- ศจพ. ในแต่ละระดับ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำร รวมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย น ำไปสู่กำรจัดท ำแผน/
กำรด ำเนินกำร/โครงกำร ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำมำกขึ้น  
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศให้อยู่ดีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

- ศจพ. ประเมินผลจำกระบบ TPMAP เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง 
มำตรกำร มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
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ซึ่งที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP และ TPMAP 
Logbook ให้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรทั้ง ๗๖ จังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขจังหวัด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่จังหวัด และนำยอ ำเภอ) สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรแก้ไข 
และติดตำมปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือนในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดเอกภำพและควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ/กำรพัฒนำ
ต่อบุคคลและครัวเรือนที่มีปัญหำ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพ่ิมเติมข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน จะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพ่ือให้ระบบ TPMAP 
เป็นแพลตฟอร์มกลำงที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำในทุกระดับ 
และประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 



 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้   

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
(Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) 



๔.๑ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑.๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
๑๓ ด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
(Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และการจัดท ากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่จ านวน ๔๕ ฉบับ 
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย (๑) การด าเนินกิจกรรม 
ของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock (๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (๔) การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ (๕) การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ (๖) การติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
และวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ การสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ส านักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนฯ ทั้งหมด 
๓๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียด 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายและกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ขั้นตอนและวิธีการสู่การปฏิบัติของกิจกรรม Big Rock และการจัดท ากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ 
โดยได้ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อน
ได้อย่างแท้จริง  

๒.๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามข้ันตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น  โดยมีหลักการส าคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ เข้าใจเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ และการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้เป็นไปตามนั้น โดยแผนขับเคลื่อน



๔.๑ - ๒ 

กิจกรรม Big Rock ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ หน่วยงานร่วม
ด าเนินการที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ รวมถึงโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท าให้สามารถติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
ตรงจุด และทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือร่ วมกัน 
คิด แก้ไข และเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ได้ด าเนินการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ทั้ง ๖๒ แผน และส่งมายังส านักงานฯ เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
๑๓ ด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม 
QR code ที่ปรากฏ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้สรุปสาระส าคัญของแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑  

โดยมีตัวอย่างแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ 
การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป็นหน่วยงานร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 

(๒) เป้าหมายย่อย เป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ถ่ายระดับมาจากผลการด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยก าหนดผลที่จะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock อย่างเป็นรูปธรรม 



๔.๑ - ๓ 

(๓) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เป็นการแสดงช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย 
เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

(๔) โครงการและการด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป็นรายการของโครงการ/
การด าเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งโครงการ/การด าเนินงานนั้นจะส่งผลให้
เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของช่วงเวลาด าเนินการ 
แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๑ - ๔ 

๓. ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๓.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้จัดท าขึ้น และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้พิจารณาความเหมาะสมมาในเบื้องต้นแล้วนั้น ส านักงานฯ ได้ประมวลผล 
และวิเคราะห์แผนดังกล่าวและมีข้อสังเกตส าคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่ก าหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานร่วมด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ บางแผนยังไม่ได้มีการประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการ รวมทั้งมีโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ทีอ่าจยังไมส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศโดยตรง  

(๒) วงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ  
เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น และยังไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อน Big Rock 

๓.๒ การรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน 
ที่ผ่านมา เป็นการรายงานเรื่องและปฏิรูปจ านวน ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ซึ่งบางส่วนเป็นการด าเนินงาน
ปกติของหน่วยงานที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการปฏิรูปเท่าที่ควร รวมทั้งมีข้อสังเกต 
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาถึงความล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบันของรายงานฯ 
เนื่องจากรอบการรายงานนั้น ส านักงานฯ ได้ยึดตามรอบไตรมาสปกติ โดยหน่วยงานมีระยะเวลา ๑ เดือน
ในการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ eMENSCR และส านักงานฯ จะประมวลผลดังกล่าว โดยใช้เวลา
ประมาณ ๑ เดือน ก่อนส่งรายงานดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๕ เดือนถึงจะเข้าสู่
วาระของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น หากมีการปรับรอบการรายงานความคืบหน้าฯ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการปฏิบัติจริง โดยนับรวมระยะเวลา ๑ เดือนที่ก าหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผล 
การด าเนินงานในระบบ eMENSCR และระยะในการประมวลผลของส านักงานฯ อีก ๑ เดือน ซึ่งรอบระยะเวลา
ในการรายงานความคืบหน้าฯ ทุกสามเดือนจะเหลื่อมกับรอบการรายงานตามไตรมาสปกติอันจะส่งผลให้การ
รายงานความคืบหน้าฯ มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

๔.๑ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ส านักงานฯ 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/ 
การด าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ได้อย่างแท้จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนงบประมาณ
ตามกฎหมายต่อไป 

๔.๒ เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการ ที่มีภารกิจและ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ให้ด าเนินโครงการ/ 
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยของกิจกรรม Big Rock ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ร่วมกันก ากับ ติดตาม
และประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้อง



๔.๑ - ๕ 

หรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ 
พิจารณาด าเนินการตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

(๑) การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยเพ่ิมเติมในส่วนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ส าหรับการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานยังคงเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

(๒) การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทุกสามเดือน โดยรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็น 
ที่รัฐสภาให้ความส าคัญเป็นพิเศษเท่านั้น และปรับรอบการรายงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยนับถัดจากเดือนที่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   
เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นรายสามเดือน และส าหรับรอบการรายงานระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จะจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ โดยรายงานการเตรียมการ 
ของหน่วยงานในด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือนต่อไป ทั้งนี้ การปรับรอบการรายดังกล่าว
ยังเป็นไปตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนดให้รายงานทุกสามเดือน 

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขอความเห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ตามที่ส านักงานฯ เสนอ 

๕.๒ มอบหมายส านักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ข้อ ๔ ตามทีส่ านักงานฯ เสนอ 

๕.๓ มอบหมายส านักงานฯ น าเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามข้อ ๕.๑ และ 
ข้อ ๕.๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………….. 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๑ 
สรุปสาระส าคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป 

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

 



สรุปสาระส าคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้
ทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

สถาบัน
พระปกเกลา้ 

๑๔ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS) 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
กรมประชาสัมพันธ ์ หน่วยงานภาคเอกชน 

๑. มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์

๒. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ 
และพื้นที ่

๓. มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓ โครงการ 

BR๐๑๐๒ การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 

ส านักงาน 
ปลัดส านัก

นายกรัฐมนตร ี

๑๙ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์กรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย  กรมการ

ปกครอง กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

กรมการจดัหางาน สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักงานกิจการยตุิธรรม ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

๑. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

๒. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๓๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๕ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรม

ประชาสมัพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

BR๐๑๐๓ การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

ส านักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสรา้ง
ความสามัคคี
ปรองดอง 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
สถาบันพระปกเกล้า 

๑. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๒. จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 

๓. จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคม 

๔. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

๖. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้
ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑ โครงการ 

BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

- ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ 
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ 
๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
๕. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 
๖. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 
๗. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๙ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑๐ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๑๐๕ การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรปูประเทศ 

สถาบัน
พระปกเกลา้ 

๘ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม  ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า  สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS) 
กรมประชาสัมพันธ ์บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 

๑. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ 

๒. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที ่

๓. มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๓ โครงการ 
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๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๒๐๑ ปรับเปลีย่นรูปแบบ
การบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทลั  

กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

๓๐ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ  กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  
กรมการจดัหางาน  กรมการท่องเที่ยว 
กรมการปกครอง  กรมประชาสัมพันธ์  
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์   
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

๑. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความ
จ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

๒. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ 
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (๒) ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ 
(๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

๓. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ
ประชาชน อย่างแท้จริง  

๔. ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๖๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  

๓๗ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๕ โครงการ 
(รวม ๑๒๔ 

โครงการ มี ๑๗ 
โครงการที่ยังไม่

มีข้อมูล) 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

มหาชน)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร 

และระบบงานภาครัฐ
ให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงไดต้าม
สถานการณ ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ  

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงบประมาณ 

๑. มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับ
กระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม 
และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอน
ปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร. 

๒. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่าง
กฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 

๓. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

๔. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานน า
ร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๕. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานของ
องค์กร 

๖. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน
การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม  

 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 

 

BR๐๒๐๓ ปรับเปลีย่นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ สูร่ะบบ
เปิดเพื่อให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ข้าราชการ 
พลเรือน  

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ส านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑. มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล 
๒. มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่าย

ประจ า  
๓. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ  
๔. มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและ

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด 
๕. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน 

สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น 

(Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่
ระบบราชการ (Lateral Entry) 

๗. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 
๘. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการท างานภายใต้ภาวะ

วิถีชีวิตใหม่ 
๙. มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 
 
 
 
 
 

BR๐๒๐๔ สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการใน
ระดับพื้นท่ี โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ 
 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ

๑. มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่  
๒. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

 

BR๐๒๐๕ ขจัดอุปสรรคในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุม้ค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง - ๑. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน 
๒. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว

คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-๑๙ ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

๓. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต 

๕. เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนใน

ปี ๒๕๖๔ :  
๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๓๐๑ จัดให้มีกลไกยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ และการ
สร้างความ

สามัคคี
ปรองดอง  

๓ หน่วยงาน ได้แก่  
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายใน

ระยะเร่งด่วน  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

๑. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการ
ด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน 

๒. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น 

๓. ด าเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ หรืออันดับตัวช้ีวัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 

๔. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานของหน่วยงาน 
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

- 

BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทาง
กฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยน
โทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย 
เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

- ๑. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา  ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๓๐๓ จัดให้มีกลไก
ก าหนดให้ส่วน
ราชการหรือ

กระทรวง
ยุติธรรม 

๒๐ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมศุลกากร 

๑. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และขจัดช่อง
ทางการทุจริตประพฤติมิชอบ  

หมายเหตุ : อยู่
ระหว่างรอการ
พิจารณาของ
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

หน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าท่ีควบคุม ก ากับ
ดูแลและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

ส านักงาน ป.ป.ช ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมเจ้าท่า   
ส านักงาน ป.ป.ท กรมราชทัณฑ ์ กรมบังคับ

คด ี กรมที่ดิน   ส านักงาน ปปง.  
กรมคุมประพฤต ิส านักงาน ป.ป.ส   

กรมการปกครอง ส านักงานอัยการสูงสดุ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๒. ระบบการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่อง
ทางการทุจริต 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย 

BR๐๓๐๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
จัดท าและ เสนอรา่ง
กฎหมาย 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๑ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมการปกครอง  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  
๒. ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
๓. ประชาชนมีองค์ความรูเ้กี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าช่ือเสนอ

กฎหมาย  
๔. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมายผ่าน

ระบบดิจิทัล 
๕. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๓๐๕ จัดท าประมวล
กฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดยีวกัน
ไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

- ๑. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 

๒. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี 

๓. จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
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๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๔๐๑ การให้ประชาชน
สามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ใน
กระบวนการยตุิธรรม 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

ด้าน
กระบวนการ

ยุติธรรม 
(ส านักงานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

๑๒ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานศาลปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

กรมพระธรรมนญู ส านักงานอัยการสงูสุด- 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ 

หน่วยงานอื่นในกระบวนการยตุิธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาต ิ

๑. ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ 

๒. จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๓. จัดท า พัฒนาและเช่ือมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตาม

ความคืบหน้าในการด าเนินการ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๒ การรับแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่ 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

- ๑. จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
๓. มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่  ( Infographic 

โฆษณา) 
๔. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๓ กาจัดหาทนายความ
อาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุก
สถานีท่ัวประเทศ 

สภา
ทนายความ  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

๒ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑. มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานีต ารวจ
ทั่วประเทศ 

๒. มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีท่ัวประเทศ 
๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 
๔. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๔๐๔ ปฏิรูประบบการปล่อย
ช่ัวคราว 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

- ๑. มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดท าการศาลเพื่อพิจารณาค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวใน
วันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

๒. ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยช่ัวคราว 

๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
๔. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๕ การบันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการ
สอบปากค าในการ
สอบสวน 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดนิแดน 
ส านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

กรมพระธรรมนญู ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๑. พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
๓. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
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๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่า
สูง (High Value 
Added) 

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 

๑. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสูก่าร
ปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงท่ีมีมูลค่าสูง 

๒. มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย 
๓. มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง

เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
๔. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

การเกษตร 
๕. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการ

จัดการสมัยใหม่ 
๖. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 
๗. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้

ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๘. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง 

BCG 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒๖ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒๕ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 

BR๐๕๐๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

๑๐ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศกึษา 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) กรมเจ้าท่า กรมส่งเสรมิการเกษตร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑. การขับเคลื่อน Happy Model 
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๓. ส่งเสริมด้านท่ีพัก 
๔. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค ์
๕. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓๕ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและ
บริการเปา้หมาย 

ส านักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาด

ย่อม 

๑๗ หน่วยงาน ได้แก ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า สถาบันคณุวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

๑. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
๒. การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล 
๓. การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup 
๔. การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME  
๕. การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๓๒ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๕๐๔ การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/In
vestment Center)  

กระทรวง
พาณิชย ์

๒๐ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมเจ้าท่า ส านักงานการบินพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(ท่าเรือแหลมฉบัง) กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร

กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กรมการกงสลุส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรม

๑. การพัฒนาด้านโลจสิติกสเ์พื่อสรา้งความเชื่อมโยง (Connectivity) 
๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนใน

ภูมิภาค 
๓. การก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน

ประเทศไทย 
๔. การอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ 

ปี ๒๕๖๔  
:  ๗ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
:  ๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

พัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

BR๐๕๐๕ การพัฒนาศักยภาพ
คนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระทรวง 
การ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงแรงงาน สภาหอการค้าไทย  

สภาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ๔ 
ทปอ. และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม 

๑. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ใน
การสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
อนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง 

๒. ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับ
คนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนใน
การสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน ส าหรับภาคการผลิตและบริการอย่าง
ยั่งยืน 

๔. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๒๘ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 
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๖. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๖๐๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
ป่าไม้ใหไ้ด้ตาม
เป้าหมาย 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘ หน่วยงาน ได้แก่  
กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรน้ า ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม

ทรัพยากรทางธรณ ีองค์การอุตสาหกรรมปา่
ไม ้องค์การสวนพฤกษศาสตร ์องค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมการคา้

ภายใน กระทรวงพณิชย ์กรมธนารักษ์
กรมสรรพากร 

๑. ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง 
๒. บริหารจัดการพื้นทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
๓. พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๔. ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒๒ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๙ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๖๐๒ การบริหารจัดการเขต
ทางทะเล และชายฝั่ง
รายจังหวัด  

กระทรวง 
มหาดไทย 
(กรมการ
ปกครอง) 

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์) 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์
อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม 

๑. มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
๒. การจัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 
๓. บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร

การศึกษา 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 

BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้ า
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 
กระทรวง 
มหาดไทย 

๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

๑. เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  เพิ่ม
ศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการ
วิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ าและการใช้
อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ า และมีระบบพี่
เลี้ยงท่ีช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. แต่งตั้งคณะท างานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนก าหนดแผนงาน
การปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  

๓. ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริ

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า 
ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่มพ้ืนท่ีป่าด้วยวนเกษตร เกิด
ผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะ
ฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน     

๔. ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
น้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบในพื้นที่
เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์     

 
 
 
 
 

BR๐๖๐๔ ปฏิรูประบบการ
บริหารจดัการเขต
ควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบ
ตาพุด  

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาล
ต าบลบ้านฉาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
องค์การจัดการน้ าเสยี กองบังคับการ

ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัระยอง เทศบาลเมือง

มาบตาพุด 

๑. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๒. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๖ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๔ โครงการ 
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๗. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๗๐๑ การปฏิรปูการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุข รวมถึง
โรคระบาดระดบัชาติ
และโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมควบคุม

โรค) 

๑๒ หน่วยงาน ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรมอนามัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

องค์การเภสัชกรรม ส านักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ

ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 

๑. มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเช่ือมโยง กับกลไก
และระบบท่ีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๒. มีแผนบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ 

๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical 
information ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

๔. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคง
ด้านสุขภาพ 

๕. มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๖ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๒ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๗๐๒ การปฏิรปูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย  
 
 
 
 
 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมควบคุม

โรค) 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กรมอนามัยกรมการแพทย์ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑. นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และสวัสดิการ 

๒. การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์ 

๓. การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนท่ี
ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

๔. การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและ

ลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๕ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๖ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๗๐๓ การปฏิรปูระบบ
บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุดา้นการ
บริบาล การ
รักษาพยาบาลที่บ้าน/
ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เชิงนวัตกรรม 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมอนามัย) 

๑๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักปลดักระทรวงสาธารณสุข  

กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค  
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมกิจการผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พระบรมราชชนก ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิส านักงานประกนัสังคม 

กรมบัญชีกลาง   สภาการพยาบาล 

๑. ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผูสู้งอายุแบบบรูณาการ 
๒. ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่

บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแล

ผู้สูงอายุในชุมชน 
๔. เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 
๕. ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก

การเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายแุบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๔ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑๐ โครงการ 

BR๐๗๐๔ การปฏิรปูระบบ
หลักประกันสุขภาพ
และกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความ
เป็นเอกภาพ บูรณา
การ เป็นธรรม  ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง 

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ  

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงสาธารณสุข  

ส านักงานประกันสังคม  
กรมบัญชีกลาง ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

๑. มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ   

๒. คนต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ 

๓. มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 

๔. มีการน าร่องการจัดบริการแบบเนน้คุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่
เขตสุขภาพ  

๕. มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๕ โครงการ 

BR๐๗๐๕ การปฏิรปูเขตสุขภาพ
ให้มีระบบบริหาร
จัดการแบบบรูณาการ 
คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบดา้น

กระทรวง
สาธารณสุข 

๑๔ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

กระทรวงมหาดไทย       

๑. ระบบบริ หาร  ๕  ระบบ ๑ )  ด้ านก าลั งคน ๒ )  ด้ านข้อมู ลส ารสน เทศ  
๓) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ๔) ด้านการเงินการคลัง ๕) ด้านภาวะผู้น า & อภิบาล
ระบบ ที่เริ่มด าเนินการส าหรับ ๔ เขตสุขภาพ 

๒. ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ๔ ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) 

เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น  

: ๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ กรมควบคมุโรค กรมการแพทย ์

กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส าหรับ ๔ เขตสุขภาพ 
๓. ประชาชนรวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ  ๔  เ ขตสุขภาพ ที่ ไ ด้ รั บประโยชน์  จ านวน 

ร้อยละ ๓๐ 
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๘. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๘๐๑ การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ 
Fake News 

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคม 

 ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสมัพันธ์ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สมาคมสื่อมวลชนประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

สภาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เปน็อย่าง
น้อย ในการด าเนินการ  

๑. ประสิทธิภาพของการจัดการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
๒. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
๓. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอย่าง

เคร่งครัด 
๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
๕. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาค

ส่วน 

ปี ๒๕๖๔  
:  ๙ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๘ โครงการ 

 

BR๐๘๐๒ การก ากับดูแลสื่อ
ออนไลน ์ 

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ส านักนายกรฐัมนตรี 
(กรมประชาสัมพันธ์) ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี) ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) สภาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคม
สื่อมวลชนประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ  

 
 
 
 

๑. หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูป
แบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา  และจัดเก็บ
พยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  

๓. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขอหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการ
พิจารณาและก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน ์

๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา 
๕. ก าหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็น

ตัวช้ีวัดระดับองค์กร 
๖. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๘๐๓ การยกระดับการรู้เท่า
ทันสื่อ  

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม  

๑๒ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศกึษา กรม

ประชาสมัพันธ์ โรงเรยีนในสังกัด กทม. 
กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา คณะการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

๑. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ 
๒. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย 
๓. สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุค

ดิจิทัล 
๔. บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้าน

สื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๖ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๕๔ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔  
: ๑๘ โครงการ 
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๙. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๐๙๐๑ การมีระบบการออม

เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณ
ที่เพียงพอและ
ครอบคลมุในกลุ่ม
แรงงานท้ังในและนอก
ระบบ 

กระทรวง 
การคลัง 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงแรงงาน กรมกิจการผูสู้งอายุ 

กองทุนการออมแห่งชาติ  

๑. มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 

BR๐๙๐๒ ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูล
ทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นท่ี 
เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบ
อาชีพท่ีตรงตามความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถิ่น  
กรมการ
ปกครอง 

กรมการพัฒนา
ชุมชน) 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรุงเทพมหานคร 

๑. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการใน
ระดับพื้นท่ี 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
๓. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล 
๔. มรีะบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๖ โครงการ 

 

BR๐๙๐๓ การปฏิรปูการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
สิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

กระทรวง 
การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์  

(กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ) 

 
 
 
 
 
 
 

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ 

องค์กรด้านคนพิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
กรมการแพทย ์

๑. การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่ัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน  
๒. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ  

๓. การเช่ือมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์
ด้านคนพิการ 

๔. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๐๙๐๔ การสร้างกลไกท่ีเอื้อ

ให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  

กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....  
๒. กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพชุมชน 
๔. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 
 
 

 

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

 

BR๐๙๐๕ การสร้างมูลค่าให้กับ
ที่ดินท่ีรัฐจัดให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน

แห่งชาติ  

๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรมธนารักษ์  

กรมที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) 

๑. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูป
และนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่น ๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ตามที่
กฎหมายอนุญาตให้ท า 

๒. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่  
ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว 

๓. ติดตามอนุบัญญัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดนิให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ 

๔. เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและ
จ าเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน 

๕. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิ
การเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้
เช่า หรืออื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ 

๖.  
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 
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๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๑๐๐๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาต

เบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service โรงไฟฟ้าที่
แท้จริง 

กระทรวง
พลังงาน 

๔ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง 
๒. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/

หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. มีระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๕ โครงการ 

BR๑๐๐๒ การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ 

กระทรวง
พลังงาน 

๑ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๑. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน  
๒. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน  
๔. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ที่อยู่ภายใต้

กระทรวงพลังงาน  
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๕ โครงการ 

BR๑๐๐๓ การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

กระทรวง
พลังงาน 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

๑. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้
จริง 

๒. มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

BR๑๐๐๔ การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ New S-
Curve 

ส านักงาน
คณะกรรม
นโยบาย 

เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

๔ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

๒. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาว 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๑๐๐๕ ปรับโครงสร้างกิจการ

ไฟฟ้าและธรุกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเพ่ิม
การแข่งขัน 

กระทรวง
พลังงาน 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

๑. มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๐๒๒ 
๒. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า  
๓. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๘ โครงการ 
ปี ๒๕๖๔ :  
๗ โครงการ 
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๑๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๑๐๑ การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การ
มหาชน) 

๓ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  

๑. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเช่ือมโยงกลไกในระดับพื้นที่  กลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่าย) 

๒. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับ
ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต 

๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ 
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕ 
: ๑ โครงการ 

BR๑๑๐๒ การพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

๓ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 

๑. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออก
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่
ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม   

๒. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบ
ปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 

๓. การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน 
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน 

๔. การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก : Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา 

ปี ๒๕๖๔  
: ๘ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ 

: ๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

๕.  
 
 
 
 

BR๑๑๐๓ การพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรม
ที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตัิในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

๔ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณชิย์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์

๑. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัลและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) 

๓. จ านวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 

๔. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕ 
: ๑๔ โครงการ 

BR๑๑๐๔ การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโ้ปร่งใส 
ไรผ้ลประโยชน ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๓ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๑. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๒. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๓. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
 ปี ๒๕๖๕  

: ๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและ
ร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม 
วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 

BR๑๑๐๕ การพัฒนามาตรการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ ่

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๖ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานงบประมาณ  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ กรมบญัชีกลาง  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล  

๑. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อ
ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 

๒. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๙ โครงการ ปี 

๒๕๖๕  
: ด าเนิน
โครงการ
ต่อเนื่อง 
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๑๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๒๐๑ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
ปฐมวัย 

กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานสภาการศึกษา กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออก
นอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่เหมาะสม  

๓. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อ
การท างาน 

๔. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๐ โครงการ 

BR๑๒๐๒ การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๑๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กระทรวงกลาโหม   กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

๑. มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพข้ันสูงได้ 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ  

๓. มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ และการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

๔. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล  

๕. มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 
 
 

  

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๒๐๓ การสร้างระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม 

๑๓ หน่วยงาน ได้แก่  
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย  ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านัก

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา คุรุ
สภา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

๑. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

๒. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนท่ีเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ 

๓. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 

๕. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็น 

๖. การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
๘. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๔ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ 
: ๑ ชุดโครงการ 
ประกอบด้วย ๔ 
โครงการย่อย 

BR๑๒๐๔ การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้าง
งาน 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๒๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานทดสอบทาง

การศึกษา ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

๑. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

๓. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
 

BR๑๒๐๕ การปฏิรปูบทบาทการ
วิจัยและระบบธรร
มาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

๑๗ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวง การอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี 

(แห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลยัราชภัฏ/ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ส านักงบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 
๒. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 
๓. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ 

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ 
: ๑ โครงการ 
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๑๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๑ การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง
และการใช้กลไกร่วม 
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การ
มหาชน) 

๗ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

๑. ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
๒. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน

คุณธรรมที่ก าหนด 
๓. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/

องค์กร 
๔. ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๕ โครงการ 

BR๑๓๐๒ การพัฒนาการเรียนรู้
และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

๘ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการ
ศาสนา ( ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) 

กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

๑. การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา

และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อ่ืน  ๆของประเทศ 
๓. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูป
กระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก 

๔. ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๕ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒๕ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๓ การส่งเสริมประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการ
กีฬาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และการ
สร้างโอกาสทางการ
กีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมพลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย 

๑. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
๒. การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
๓. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
๔. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 
๕. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

ของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science) 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๓ โครงการ 

BR๑๓๐๔ การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 

สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การ
มหาชน) 

๑ หน่วยงาน ได้แก่   
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

๑. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization) 

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - 
Workforce Ecosystem 

๓. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 

 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

ขอรับจัสรร 
งบกลาง  

: ๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๕ การบริหารจัดการ
ศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

๑๐ หน่วยงาน ได้แก่   
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงาน ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล 
๒. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent 

Attraction)  
๓. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

๔. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที ่
๕. มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์ม

การใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว 
๖. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ประเทศ 
๗. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 

ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๒ โครงการ 
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QR Code  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ทั้ง ๑๓ ด้าน 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที ่



๔.๒ - ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔  : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่เป็นของรัฐ 
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็น
องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยกำร ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซ่ึงราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น เป็นกำรด ำเนินกำรตำม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเจตนำรมณ์
เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนระดับชำติและแผนในระดับพ้ืนที่ โดยก ำหนดให้จัดท า
แผนพัฒนาภาคขึ้น เป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำภำคและเป็นเครื่องมือบูรณำกำรแผนของ 
ส่วนรำชกำร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับพ้ืนที่  
ผ่ำนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งสำมแผนมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ๕ ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลำกำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
เพ่ือเป็นแผนที่แปลงสู่กำรปฏิบัติ  โดยกำรระบุโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำรในแต่ละ
ปีงบประมำณ 

๑.๓ ปัจจุบันกลไกการจัดท าและขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่เป็นการด าเนินการผ่านคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ  
โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจหลักในกำรก ำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนภำค  
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณำกำร เพ่ือให้สำมำรถบริหำรงำน แก้ไขปัญหำและพัฒนำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
บูรณำกำรแผนของส่วนรำชกำรและแผนพัฒนำระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ผู้ประสำนเพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร (function) และควำมต้องกำรและศักยภำพของพ้ืนที่ (area) บนพ้ืนฐำนแนวคิด 
ของกำรเชื่อมโยงภำรกิจและพ้ืนที่ (Function-Area Approach)  

๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ 

๒.๑ แผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ มีแผนพัฒนำภำคเป็นแผนล ำดับแรก เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ระดับต่ำง ๆ  
ในพ้ืนที่ผ่ำนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำจังหวัด ซึ่งจะต้องแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ 
ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด โดยแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
จัดว่ำเป็นแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่



๔.๒ - ๒ 

จึงถือว่าเป็นแผนที่มีความส าคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 
ที่ ๒ ต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรด ำเนินกำรบนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) ดังนั้น แผนกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง  

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรให้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยังคงมีประเด็นควำมท้ำทำย 
เนื่องจำกการขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่  มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายและ 
มีภารกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทกำรพัฒนำแต่ละพ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรของพ้ืนที่  กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันจึงเป็นปัจจัย
แห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมควรต้องด ำเนินกำรร่วมกันบนหลักของกำร “ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมน าไปปฏิบัติ” 

๒.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานในระดับพื้นที ่  อำจยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรแปลง 
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะ
กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน ในระดับพ้ืนที่ตำมหลักกำรของกำรจัดท ำโครงกำรตำมห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓  

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนในระดับพื้นที่ ปัจจุบันหน่วยงำนในพ้ืนที่มีกำร
ใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ  (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศหลัก 
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำหรับติดตำมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
ของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระบบ eMENSCR จะมีกำรรองรับกำรน ำเข้ำและแสดงผลโครงกำร 
ตำมพ้ืนทีแ่ล้ว แต่อำจยังไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับพ้ืนที่ 
ได้อย่ำงครอบคลุม ซึ่งอำจไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรถ่ำยระดับยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรด ำเนินงำน 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงชัดเจน หรือแสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงไร  

๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
สร้ำงกลไกกำรท ำงำนร่วมกัน ของทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ให้เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมสอดคล้องกับศักยภำพตำม
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน น ำไปสู่กำรด ำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพร่วมกัน เกิดกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  
และสอดคล้องกับหลักกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ  บนหลัก 
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ของกำร “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าไปปฏิบัติ” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของของกำรพัฒนำ
แบบองค์รวมที่จะครอบคลุมในมิติ โดยมแีนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ ๓ แนวทำง ดังนี้ 

๓.๑ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๓.๑.๑  ศึกษาท าความเข้าใจ เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะเป้ำหมำย
และค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้เข้ำใจและตระหนัก 
ถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ต้องกำรบรรลุในแต่ละห้วง ๕ ป ี 
ของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรวิเครำะห์หำบทบำท 
และจุดเน้นกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่ในกำรร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

๓.๑.๒  วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูลประกอบ 
กำรวิเครำะห์และพิจำรณำจำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
และห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1) 

๓.๑.๓   การจัดท าแผนในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ) 

 

๑) ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก ำหนด รวมทั้งยึดหลักกำร
จัดท ำแผนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒  
และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ ซึ่งแผนในระดับพ้ืนที่จัดเป็นแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว จึงต้องมีลักษณะเป็นแผน 
ในเชิงปฏิบัติ (action plan) และมีองค์ประกอบ/หลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนสอดคล้อง 
กับแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับ ๓ ตำมที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด (รำยละเอียดปรำกฏ 
ตำมเอกสำรแนบวำระที่ ๔.๒) 
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๒) ถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา 

 แผนพัฒนาภาค  

- พิจารณาเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้ง
วิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร และทรัพยำกรของภำคเพ่ือประมวลหำ
เป้ำหมำยที่ภำคสำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 
(Y๑) โดยเฉพาะทีภ่ำคมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand) ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ภำค 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะที่ภำค 
มีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 

- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่ภำคมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้องสำมำรถ
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้มำกน้อยเพียงใด 
 ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบและปัจจัยในกำรมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคที่มีกำรถ่ำยระดับ
มำจำกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑)  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร 
และทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดเพ่ือประมวลหำเป้ำหมำยที่กลุ่มจังหวัดสำมำรถ 
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคโดยเฉพาะที่กลุ่ม
จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 

- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำภำคที่กลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีก่ลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 

- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่กลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคได้มำก
น้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบและปัจจัย 
ในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ที่มีกำรถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  

 แผนพัฒนาจังหวัด  

- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ  
ควำมต้องกำร และทรัพยำกรของจังหวัดเพ่ือประมวลหำเป้ำหมำยที่จังหวัด
สำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
ที่จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย 
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- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่า ของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีจ่ังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง 

- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่จังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ได้มำกน้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมส ำคัญขององค์ประกอบ 
และปัจจัยในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 

- ก ำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัดที่มีกำร 
ถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

๓) ก าหนดและมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ ในระดับ
พ้ืนที่ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (จ.๓)  
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ประสำนเพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง  ๆ  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำวำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณำกำร  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๓.๒ การจัดท าโครงการและการด าเนินงาน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ที่ให้ยึดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติโดยมี 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันและกำรจัดท ำ
โครงกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งยึดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก ำหนด ซึ่งมีแนวทำง ดังนี้ 

๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน ทุกส่วนรำชกำรในพ้ืนทีร่่วมกันด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทบทวนควำมเหมำะสมและควำมครอบคลุมของเป้ำหมำย 
ในแผนระดับพ้ืนที่ ที่หน่วยงำนมีภำรกิจในกำรร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย 

๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพ ทบทวนและเพ่ิมเติมหน่วยงำนที่มีส่วนขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผน ให้มีควำมครบถ้วน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน 

๓) หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องร่วมกันวิเครำะห์และพิจำรณำหำช่องว่ำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ  
(Gap Analysis) รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของกำรทบทวนห่วงโซ่
คุณค่ำของเป้ำหมำยในแผนระดับพ้ืนที่  เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๓.๒.๒ กำรจัดท ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำน เพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผน 

๑) หน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเครำะห์และจัดท ำโครงกำร 
ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจำกห่วงโซ่คุณค่ำ ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย 
ประกอบกำรด ำเนินกำร 

๒) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรน ำโครงกำรเข้ำในระบบระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) ตำมรูปแบบที่ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดตำมระเบียบระเบียบ ว่ำด้วยกำร



๔.๒ - ๖ 

ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๒.๓ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของโครงกำร โดยพิจำรณำจำก ผลกระทบที่มี 
ต่อเป้าหมาย และ ระยะห่างจากเป้าหมาย ของแผนในระดับพ้ืนที ่

๓.๒.๔ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดตำมพระรำชกฤษฎีกำวำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัด 
แบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑) รำชกำรบริหำรส่วนกลำงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี เพ่ือเป็นแผน
ระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนร่วมคิดร่วมท ำโดยทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ 

๓) ส ำนักงบประมำณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบกำรจัดสรรงบประมำณท่ีสอดคล้องและเหมำะสม
ต่อไป  

๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที ่ 

๓.๓.๑ หน่วยงำนของรัฐในระดับพ้ืนที่ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ  
และประเมินผล กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  และแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำโครงกำรและแผนระดับพ้ืนที่ในระบบ eMENSCR โดยทุกหน่วยงำน
ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนระดับต่ำง ๆ 

๓.๓.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำและประเมินแผนของพ้ืนที่ในทุกระดับต้องใช้ระบบ eMENSCR 
เป็นเครื่องมือหลักในกำรติดตำมแผนของพ้ืนที่ในทุกระดับ 

๓.๓.๓ ส ำนักงำนฯ พัฒนำระบบ eMENSCR เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้เริ่มใช้งำนได้
ตำมแนวทำงที่เสนอ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ เพ่ือให้มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำง 
เป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลที่มีกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐได้อย่ำงครอบคลุม สำมำรถ
พัฒนำตำมศักยภำพหรือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ได้อย่ำงสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ของแผนได้อย่ำงแท้จริง 

๓.๓.๔ หน่วยงำนของรัฐในระดับพ้ืนที่ ใช้ข้อมูลจำกระบบ eMENSCR ในกำรพิจำรณำจัดท ำ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle) 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพ้ืนที่ ในข้อ ๓ ตำมที่ส ำนักงำนฯ เสนอ 
และมอบหมำยส ำนักงำนฯ น ำผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 



๔.๒ - ๗ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๒ 
QR Code แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓  

และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ 
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 

  
 
 



QR Code  
แนวทางการจดัท าแผนระดบัที่ ๓  

และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ 
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 



๔.๓ - ๑ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๒) ก าหนดให้ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้ าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
และความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูล 
เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการฯ  

๑.๒ ส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของประเทศส าหรับการน าเข้าข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ อาทิ โครงการ/การด าเนินงาน แผนระดับที่ ๓ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อมูลสถิติและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีโครงการ/การด าเนินงาน
ในระบบ eMENSCR รวมทั้งสิ้น ๖๙,๕๒๐ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา 
(M๗) แล้ว ๔๑,๖๐๙ โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔) และมีแผนระดับที่ ๓ รวมจ านวน ๘๑๓ แผน 
ซึ่งส่วนมากเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนทั้งหมดในระบบ และมีการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๕ รายการ นอกจากนี้  
การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
จ านวนมากถึง ๗,๘๔๙ หน่วยงาน โดยส านักงานฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 
เชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบ e-PLAN ส่งผลให้ระบบ eMENSCR สามารถติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว 

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) เพ่ือเป็นกลไกหลักในการประสานและบูรณาการ
การแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอ่ืนใดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางส าหรับ
รองรับการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยปัจจุบันมีชุดข้อมูลรวม ๔๕ ชุดข้อมูล  
ซ่ึงสอดคล้องกับ ๑๑ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากทั้งหมด ๒๓ ประเด็น 

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มอบหมายส านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๓ ระดับ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการ ๔ ขั้นตอน ซึ่งต้องเป็นการ
ด าเนินการที่ มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base)
ประกอบด้วย (๑) การยึดเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย (๓) การจัดล าดับ
ความส าคัญของการเสนอโครงการและการจัดท ารายละเอียดโครงการ และ (๔) การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการงบประมาณ และมอบหมายให้ส านักงานฯ หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ และส านักงบประมาณด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนส าหรับใช้ในการจัดท าค าข องบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
โดยส านักงานฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และจัดท าห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand) เพื่อบรรลุ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๕๗๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  

๒. ข้อสังเกตจากการประมวลโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR และ 
ร่างโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ของหน่วยงานของรัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยังมีความท้าทายอันเกิดจากความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้ 

๒.๑ ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย ยังมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบนหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่มี
การจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่งานวิจัยและ
การศึกษาต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลการศึกษาวิจัยที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งอาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand) ใน ๑๔๐ เป้าหมายไปเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการวิจัยและการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะส่วนมากยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในภาพรวม ที่ไม่ได้มีการระบุได้ถึงการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ 

๒.๒ การรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน (M๖) ของหน่วยงานของรัฐในระบบ eMENSCR  
ยังไม่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
ของแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดของความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
ด้านงบประมาณเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้า 
การด าเนินโครงการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ส านักงานฯ ได้จัดท าแนวทางการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) ซึ่งทุกกระบวนการ
จะต้องเป็นการด าเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence 
base) เพ่ือให้การด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือ 
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ของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการด าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้ 

๓.๑ จัดท าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศมีข้อมูลประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานฯ จึงเสนอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าและปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดท านโยบาย 
แผนระดับที่ ๓ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
และการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  

- หน่วยงานเจ้าของข้อมูลน าเข้าข้อมูล สถิติ สถานการณ์  ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ าเสมอบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ซึ่งส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิด
ภาครัฐทีเ่ชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ  

๓.๑.๒ งานวิจัย/การศึกษา 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนและการก ากับงานวิจัย อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ต้องก าหนดทิศทางการวิจัย และการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ ๑๔๐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการงานวิจัย และน าเข้างานวิจัยที่แล้วเสร็จในระบบตามรูปแบบ 
ทีส่ านักงานฯ ก าหนด 

๓.๒ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
จัดท าโครงการ/การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ให้ยึดแนวทางการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยต้องน าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ 
งานวิจัย มาประกอบในการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน 

ส านักงานฯ ส านักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ  
(จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการ  

- หน่วยงานระดับกรม ทบทวนความเหมาะสมและความครอบคลุมของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ที่หน่วยงานมีภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) ทบทวน 
และเพ่ิมเติมหน่วยงานระดับกรมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
(Y๑) แต่ละเป้าหมาย ให้มีความครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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- ส านักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ (gap analysis) รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นของการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 

๓.๒.๒ การจัดท าโครงการส าคัญ (X) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าโครงการส าคัญของแต่ละปีงบประมาณ ในห้วงปี  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain 
Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูล
อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องประกอบการด าเนินการ 

- หน่วยงานเจ้าของโครงการน าร่างโครงการเข้าในระบบ eMENSCR ประกอบการพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโครงการส าคัญ (X) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

- ส านักงานฯ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าโครงการส าคัญ 

๓.๒.๓ การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 

- ส านักงานฯ ส านักงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑ – จ.๓) 
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของร่างโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการน าเข้าในระบบ 
eMENSCR 

๓.๒.๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ทุกหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ป ี
และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงการที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ 
ในแผนปฏิบัติราชการรายปีร่วมกบัการด าเนินงานตามภารกิจปกติอ่ืน ๆ  

- ส านักงบประมาณ ใช้ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

๓.๓ การจัดท าแผนระดับท่ี ๓ หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และคู่มือแนวทางการจัดท าแผนและการเสนอแผนระดับที่  ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน.. . 
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระท่ี ๔.๓) โดยต้องน าข้อมูล สถิติ 
สถานการณ์ งานวิจัย มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระดับที่ ๓ เพ่ือให้แผนสามารถขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ เป้าหมายแผนแม่บทฯ ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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๓.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR) ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลครอบคลุมการด าเนินงานในทุกระดับ 
โดยต้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๔.๑ การน าเข้าข้อมูล ทุกหน่วยงานของรัฐน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังนี้  

๑) ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน (M๑ - M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม - ธันวาคม) ทั้ งนี้  ส าหรับโครงการ/ 
การด าเนินงาน ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปีปฏิทินหรือได้รับงบประมาณในลักษณะอ่ืน 
ขอให้หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานประจ าปีในช่วงเดือนแรกของแต่ละ
ไตรมาส รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน (M๖) ไตรมาสที่  ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ  
ให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน รายงานผล 
การด าเนินงานแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นไตรมาส โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผลทุกโครงการ/การด าเนินงาน/กิจกรรมไม่ว่าจะ
ใช้งบประมาณหรือไม่ โดยการรายงานผลต้องสามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ  

๒) แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติการด้าน... 
และแผนอ่ืน ๆ ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ตามที่ก าหนด (M๗) 
และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตาม
แผนในระบบ eMENSCR ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓.๔.๒ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล  เพ่ือให้ระบบ eMENSCR  
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบสารสนเทศหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ส านักงานฯ 
จึงขอเสนอให้มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ โดยเฉพาะระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ของส านักงบประมาณ เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ 
และผลลัพธ์ในการด าเนินงานต่อความคุ้มค่าและความสอดคล้องของการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓.๔.๓ การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence : AI) โดยส านักงานฯ จะน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการสนับสนุน 
การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR เพ่ือให้
ระบบสามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ 
ในมิติต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และส านักงานฯ หน่วยงานภาครัฐ 
คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลโครงการ/การด าเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามข้อ ๓ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ  
และมอบหมายส านักงานฯ น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………… 

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที ่๔.๓ 
QR Code แนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓  

และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ 
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 

  
 
 



QR Code  
แนวทางการจดัท าแผนระดบัที่ ๓  

และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ 
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองอื่น ๆ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




