ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๒ รายงานสรุ ป ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๓.๓ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนขับเคลื่ อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง)
๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
๔.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๒-๑
๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และได้แจ้งเวียน
ขอมติ เพื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ มฯ กลั บมายั งส านั กงานฯ ภายในวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีแจ้งแก้ไขการสะกดชื่อ
พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ เป็นพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในหน้า ๕ (ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ข้อ ๑.๑)
โดยสานักงานฯ ได้ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

: เรื่องเพื่อทราบ
: การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

๑. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
เพื่อดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ และการกากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่ก ฎหมายกาหนด โดยให้มีอ งค์ป ระกอบที่เ ป็น ผู้แ ทนจากภาคส่ว นที่ห ลากหลาย รวมถึง สามารถ
มีก รรมการผู้ท รงคุณ วุฒิเ ป็น องค์ป ระกอบคณะกรรมการเพิ่ม เติม ได้ โดยต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
๒. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับ
ทราบเรื่ องการเพิ่ มเติ มองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ช าติ ตามที่ ส านั กงานฯ ได้ น าเรี ย น
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธานกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพัน ธ์ เพื่อรับ ตาแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๓ พร้ อมทั้ งมอบหมายให้ ส านั กงานฯ น าเสนอคณะรั ฐมนตรี พิ จารณา และด าเนิ นการตามขั้ นตอน
ของกฎหมายต่อไป
๓. ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานฯ ได้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จารณาเห็ นชอบการแต่ ง ตั้ ง ศ.พิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์
เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ ช าติ โดยคณะรัฐมนตรี มีม ติ เห็ น ชอบ เมื่ อวั น ที่
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้มี คาสั่งส านั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีวาระในการดารงตาแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๓ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และหมดวาระการดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนหน้า
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................…………………
………………………………………………………………………………………………………………….......................……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องแต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด ทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
และมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทา การกาหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้ น แล้ ว โดยก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๓ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ รายงานสรุ ปผลการด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

๓.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สำนักงำนฯ จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
ประจำปีของยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
คณะรัฐ มนตรี หั วหน้ ำหน่ วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ ำ ยนิติบัญญัติ ฝ่ ำยตุล ำกำร องค์กรอิส ระ หรือองค์กร
อัยกำร และรัฐสภำทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน โดยรำยงำนดังกล่ำว
อย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
ทั้งนี้ ในส่วนการปฏิรูปประเทศต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนด้วย
๑.๒ วัน ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ได้ มีมติ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เค้ำโครงรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรประจำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งกรอบระยะเวลำ
กำรจัดทำรำยงำนฯ ดังนี้
๑.๒.๑ แนวทางการประเมิน ผล กำรประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ก ำรดำเนิน กำรตำมยุท ธศำสตร์ช ำติแ ละ
กำรปฏิรูปประเทศ จะใช้เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งได้ระบุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดดั งกล่ำวในทุกช่วงระยะเวลำ ๕ ปี เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ โดยประกอบด้วย (๑) เป้าหมายระดับ
ประเด็นแผนแม่บท จานวน ๓๗ ตัวชี้วัด และ (๒) เป้าหมาย ระดับแผนย่อย จานวน ๑๔๐ ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สาหรับการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จะนาตัวชี้วัดซึ่งกาหนด
เป็นรายกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
มำประกอบกำรประเมินผลของกำรปฏิรูปประเทศด้วย
๑.๒.๒ เค้ า โครงสรุ ปผลการด าเนิ น การประจ าปี ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ แ ละแผนการปฏิ รู ปประเทศ
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหำร บทนำ ผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และประเด็นท้ำทำยและกำรดำเนินกำรในระยะต่อไป
๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา ส ำนั ก งำนฯ ก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ น ำเข้ ำ ข้ อ มู ล ผลกำรด ำเนิ น กำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ผ่ำนระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ซึ่งสำนักงำนฯ จะดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวและจัดทำ
รำยงำนฯ ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในครำวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
และมอบหมำยสำนั กงำนฯ เสนอรำยงำนดังกล่ำ ว ต่อ คณะกรรมกำรยุท ธศำสตร์ช ำติ คณะรัฐ มนตรี

๓.๒ - ๒
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบ
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนฯ ต่อไป
๑.๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนัก งำนฯ ได้ดำเนิน กำรนำส่ง รำยงำนสรุป ผลกำรดำเนิน กำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ไปยั งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ หั ว หน้ำหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ฝ่ ำยนิติ บัญญั ติ
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๓๗ ฉบับ
๑.๕ เมื่อวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงำนฯ ได้ดำเนิน กำรนำส่ง รำยงำนสรุป ผลกำรดำเนิน กำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
ไปยังคณะรัฐมนตรี
๑.๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓
๒. การดาเนินการ
สำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำน
สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ซึ่ ง เป็น ข้ อ มู ล กำรรำยงำน ณ เดื อ น
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ โดยสำนักงำนฯ ได้เผยแพร่รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ผ่ำนทำง
เว็ บ ไซต์ http://nscr.nesdc.go.th เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยมี ร ำยละเอี ย ดกำรดำเนิ น กำร ปั ญ หำ อุ ป สรรค
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
๒.๑.๑ ความก้า วหน้า การดาเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ ประจาปี ๒๕๖๓ เป็น กำรประเมิน ผล
สถำนกำรณ์กำรบรรลุ ผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ในระดับเป้ำหมำย
รำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน สรุปได้ดังนี้
๑) ด้านความมั่นคง คนไทยมีควำมอยู่ดีและมีควำมสุขลดลงจำกปี ๒๕๖๒ เล็กน้อย แต่ยังคง
มำกกว่ ำประเทศส่ ว นใหญ่ข องโลก รวมทั้ งประเทศมี ศัก ยภำพและควำมพร้อ มทำงด้ำ น
กำรทหำรโดยได้รับ กำรจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่ มบน รวมทั้งมีกำรพัฒนำในระดับดี
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ยังจำเป็นต้องเร่งให้ควำมสำคัญ
กับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรทำให้ประเทศไทยมีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงคนในสังคม
กำรลดควำมขัดแย้งในสัง คม และกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของภำครัฐ ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพิ่ม
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำมมั่นคงในมิติอื่น ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป
๒) ด้า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จะลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
ที่ชะลอตัว ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ถึงแม้ว่ำกำรกระจำยรำยได้
ของกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งภำคจะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม ประเทศไทย
ยั งจ ำเป็ น ต้อ งให้ ค วำมส ำคั ญ กับ กำรด ำเนิน มำตรกำรเพื่ อกระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศ
ให้กลับมำฟื้นตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ

๓.๒ - ๓
๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ
และควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมนุษย์ปรับตัวดีขึ้น
รวมทั้งมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ดีกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีอำยุเฉลี่ยสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประชำกรโลก อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังมีประเด็นควำมท้ำทำยของควำมพร้อม
และมีสมรรถนะในกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป
๔) ด้า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหำควำมเหลื่ อมล้ ำในหลำยมิติ
มีทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ นอกจำกนี้ คุณภำพ
ชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุ ปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ ตำม ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำในมิติต่ำง ๆ
ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำงกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็น
ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรเปรำะบำง
๕) ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประเทศไทย
มีกำรดำเนินกำรเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้นจำกปี ๒๕๖๒
เป็น ผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศมีกำรควบคุม
และจัดกำรที่ดีมำกขึ้น ทั้งกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ป่ำไม้ กำรฟื้นฟูคุณภำพของแม่น้ำ
ลำคลอง พื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะ
และขยะของประเทศ เพื่ อให้ เกิ ดกำรใช้ ประโยชน์ และกำรสร้ ำงสมดุ ลของทรั พยำกรและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป
๖) ด้ า นการปรั บสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ ประสิท ธิภ ำพภำครัฐ
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมีกำรพัฒนำที่ค่อนข้ำงจะคงที่ จึงจำเป็นต้องเร่ง
ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับกระบวนงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป
รวมทั้งกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือให้กับประชำชำชน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิ ทัลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและรวดเร็ว สร้ำ งควำมพึง พอใจแก่ป ระชำชนโดยต้อ งคำนึง ถึง
ควำมครอบคลุมในกำรเข้ำถึงของประชำชนที่อำจเกิดขึ้นในกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
พร้ อ มทั้ ง กำรสร้ ำ งรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและพั ฒ นำทั กษะบุค คลกรในภำครั ฐ ให้ มีค วำมรู้ เท่ ำ ทั น
เทคโนโลยี
๒.๑.๒ ความก้า วหน้า การดาเนิน การตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๓ ประเด็น ประกอบด้วยเป้ำหมำยประเด็นรวมทั้งสิ้น ๓๗ เป้ำหมำย และเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เป้ำหมำย โดยผลกำรดำเนินกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกเป้ำหมำย
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได้ ดังนี้
๑) ความก้ า วหน้า การด าเนิน การตามแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ตามการบรรลุ
เป้าหมายระดับประเด็น รวม ๓๗ เป้าหมาย พบว่ำมีกำรพัฒนำในทิศทำงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๒ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับเสี่ยง (สีส้ม) มำเป็น
ระดั บ ต่ ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำย (สี เ หลื อ ง) และระดั บ บรรลุ ค่ ำ เป้ ำ หมำย (สี เ ขี ย ว) โดยสรุ ป
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้ ดังนี้

๓.๒ - ๔
๑.๑) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปี ๒๕๖๕ (สีส้มและ
สีเหลือง) มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดในปี ๒๕๖๕ แล้ว
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จำนวน ๗ เป้ำหมำย
๑.๒) สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งคำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ค่ำสีส้ มและสีเ หลือง)
จานวนรวมทั้งสิ้น ๒๔ เป้าหมาย โดยจำแนกเป็นเป้ำหมำยที่มีสีแสดงสถำนะสีเหลือง
จำนวน ๑๕ เป้ำหมำย และสีส้ม จำนวน ๙ เป้ำหมำย
๑.๓) สถานการณ์ การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (ค่าสีแดง) ที่ แสดงสถานะดังเดิ ม
จำนวน ๖ เป้ำหมำย ได้แ ก่ ประเด็น (๑) ควำมมั่นคง ประเด็น (๓) กำรเกษตร
ประเด็น (๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่
ประเด็น (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และ ประเด็น (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๒) ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามการบรรลุเป้าหมาย
ระดั บ แผนแม่บทย่อย รวม ๑๔๐ เป้า หมาย พบว่ำ มีเป้ำหมำยที่บรรลุตำมที่กำหนดไว้
ในปี ๒๕๖๕ (ค่ำสีเขียว) แล้ว จำนวน ๒๗ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๙.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อย
ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีจำนวน ๑๙ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๓.๖ ของเป้ำหมำย
แผนย่ อ ยทั้ ง หมด) ขณะที่ ๙๓ เป้ ำ หมำย ยั ง คงมี ส ถำนกำรณ์ ก ำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำย
ในระดั บ ที่ ต่ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำย ประกอบด้ ว ย เป้ ำ หมำยที่ มี ส ถำนกำรณ์ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำย
เป็นสีเหลือง จำนวน ๕๑ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๓๖.๔๓) และ สีส้ม จำนวน ๔๒ เป้ำหมำย
(ร้ อ ยละ ๓๐) และยั ง คงเป็ น เป้ ำ หมำยที่ ต่ ำกว่ ำ ค่ ำ เป้ ำ หมำยในระดั บ วิ ก ฤตที่ มี สี แ ดง
รวม ๒๐ เป้ำหมำย (ร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม จานวน
เป้า หมายในระดับวิกฤตที่มีสีแ ดงในปี ๒๕๖๓ มีจานวน ๒๐ เป้า หมาย ซึ่งน้อยกว่า
ปี ๒๕๖๒ ที่มีจานวน ๓๑ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๒.๑) และ สีส้ม จานวน ๔๑ เป้าหมาย
(ร้อ ยละ ๒๙.๓) และยัง คงเป็น เป้า หมายที่ต่ากว่า ค่า เป้า หมาย รวม ๔๙ เป้า หมาย
(ร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)

๓.๒ - ๕
อย่ ำงไรก็ตำม เมื่อพิจ ำรณำเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบรรลุ เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระหว่ ำ งปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ พบว่ ำ มี ๗ เป้ า ประเด็ น ของ
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการดาเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (๕) กำรท่องเที่ยว
ประเด็น (๖) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
ประเด็น (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ ประเด็น (๑๕) พลังทำงสังคม ประเด็น (๑๙) กำรบริหำร
จัดกำรน้ำทั้งระบบ และประเด็น (๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ ทั้ง นี้
มีเป้ำประเด็นจำนวน 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/กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยหลำยประกำร
ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำนในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ยังคงมีควำมเสี่ยง
ในกำรบรรลุผ ลสั มฤทธิ์และผลลั พธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ช ำติ และแผนแม่บทฯ
ตำมที่กำหนด โดยสำมำรถสรุป ประเด็น ท้ำ ทำยที่สำคัญ ในระดับ กำรขับ เคลื่อ นโครงกำร/
กำรดำเนินงำนได้ ดังนี้
๑) การกาหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมาย
แผนแม่บทฯ ซึ่ง เป็น หนึ่ง ในประเด็น ท้า ทายที่สาคัญ ของปี ๒๕๖๒ ยัง คงเป็น ประเด็ น
ท้าทายที่สาคัญต่อเนื่องมายัง ปี ๒๕๖๓ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำร
ในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในมิติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย
๒) การบูรณาการระหว่ างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อขั บเคลื่ อนเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทฯ ยั ง เป็ น ประเด็ น ท้ ำ ทำยที่ ส ำคั ญ เนื่ อ งจำก
กระบวนกำรดำเนินงำนร่วมกันยังไม่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงแท้จริง ทำให้เกิดควำมซ้ำซ้อน
ของข้ อ มู ล โครงกำร/กำรดำเนิ น งำน
๓) การขั บ เคลื่ อ นโครงการ/การดาเนิ น งานตามแผนการดาเนินงาน เป็นประเด็นท้ำทำย
ที่สำคัญ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน อำทิ
กำรแพร่ ร ะบำดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ท ำให้ กำรด ำเนิ นกำรตำมแผนกำรด ำเนิ นงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหำ/อุปสรรค ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
๔) การดาเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ยั งให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรที่มุ่งเน้นกำรบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงำน มำกกว่ำ
ดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรดำเนินงำนในช่วงปี
ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่ส ะท้อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

๓.๒ - ๖
๒.๑.๔ การดาเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
๑) บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก การของแผน
๓ ระดั บ รวมถึ งกำรถ่ำยทอดไปสู่ กำรปฏิ บัติ ตำมหลั กควำมสั มพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal
Relationship : XYZ) โดยเฉพำะในส่วนของกำรจัดทำแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติ
กำรด้ ำน... และกำรจั ดท ำโครงกำร/กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถส่ งผลต่ อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่จะต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนเชิงวิชำกำรทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย
๒) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลักในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
๓) การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรดำเนิ น กำร
ในทุ ก ระดั บ อย่ ำ งแท้ จ ริ ง
๔) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับกระบวนการจัดทาข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานและการจัดทานโยบาย โดยเฉพำะงำนวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติจะต้องสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม
๕) หน่วยงานของรัฐจะต้องนาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เป็นกรอบในกำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน
ให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำประเทศตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อไป
๒.๒ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๒.๒.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ กำรดำเนินกำร
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้ำน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง
สรุปผลกำรประเมินในปี ๒๕๖๓ ตำม ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) สีเขียว เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแล้ว จำนวน ๑๖ เรื่อง
(๒) สีเหลือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๗๘ เรื่อง
(๓) สีส้ม เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่ำสถำนะยังคงมีควำมเสี่ยง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๖๕ เรื่อง
(๔) สี แดง เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปที่ มี สถำนะอยู่ ในขั้ นวิ กฤต
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย จำนวน ๑๔ เรื่อง

๓.๒ - ๗
ซึ่งสำมำรถสรุปภาพรวมค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ เทียบกับปี ๒๕๖๒ พบว่ำ
มีแ นวโน้มที่ดี ขึ้น โดยปี ๒๕๖๓ มี ร ะดับสีเ ขียว จำนวน ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือ
ร้อยละ ๙.๒๕ ซึง่ เพิ่มขึ้นจำนวน ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๑๐ เรื่อง
และประเด็น ปฏิรู ป ระดั บสี เหลือง จ ำนวน ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๕.๐๙
เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๖๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ระดับสีส้ม จำนวน ๖๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๗.๕๗ ลดลงจำนวน ๑๒ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๗๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป และระดับสีแดง
จำนวน ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๘.๐๙ ลดลงจำนวน ๑๒ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปจำกปี ๒๕๖๒ ที่มีอยู่จำนวน ๒๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป อย่ำงไรก็ตำม เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จานวน ๗ เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จากแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
(๐๒๐๔) กำลังคนภำครัฐ มีข นำดที่เ หมำะสมและสมรรถนะสูง ด้า นกฎหมาย ในประเด็ น
(๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และด้านเศรษฐกิจ ๕ เรื่อง
ได้แก่ (๐๕๑๘) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓) ขจัดอุปสรรค
ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยคน (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (๐๕๔๘) ระบบภำษีและ (๐๕๕๔)
กำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก SME
ซึ่งควรเน้นให้ควำมสำคัญในประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่ส่งผลให้ค่ำสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย
ลดลง เพื่อนำไปปรับกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำรหรือเป้ำหมำยที่คำดหวังจะบรรลุตำมแผนกำร
ปฏิ รู ป ประเทศให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ต ำมเป้ ำ ประสงค์ ของกำรปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ ง นี้
มีรำยละเอียดสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๒ ด้ำน ดังต่อไปนี้
๑) ด้านการเมือง ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยทั้ง ๕ เรื่อง มีสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๒๐๔) กำลังคนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เนื่องจำกมีระดับสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๓) ด้านกฎหมาย ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ (๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริม
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน
๕ เรื่อ ง ได้แ ก่ (๐๓๐๒) ยกเลิก หรือ ปรับ ปรุง กฎหมำยที่ล้ำ สมัย และเป็น อุป สรรคต่อ

๓.๒ - ๘
กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน (๐๓๐๓) มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อขจัด
ควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม (๐๓๐๔) มีกลไกให้มีกำรตรำกฎหมำย
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (๐๓๐๕) พัฒนำกระบวนกำรจัดทำและ
ตรวจพิ จ ำรณำร่ ำ งกฎหมำยให้ ร วดเร็ ว รอบคอบ และสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นเวลำ ในกำร
ตรำกฎหมำยตำมรั ฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย และ (๐๓๐๖) มีกลไกให้ ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำกับปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยเพิ่มขึ้ น จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๐๔๐๕)
กำรพั ฒ นำกลไกกำรบั ง คั บ กำรตำมกฎหมำยอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
และ (๐๔๑๐) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๕) ด้านเศรษฐกิจ ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ที่มีส ถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยลดลง จำนวน ๕ เรื่อง อำทิ (๐๕๑๘) Regional
Integration Committee : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรรวมกลุ่มในภูมิภำค (๐๕๒๓)
ขจั ดอุป สรรคด้ำนกำรเคลื่ อ นย้ำยคน และ (๐๕๒๙) กำรปฏิรูปกรมทรัพย์สิ นทำงปัญญำ
ในขณะที่เรื่องและประเด็นอื่นมีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยสูงขึ้น จำนวน ๑๔ เรื่อง อำทิ
(๐๕๑๑) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ - อุดมศึกษำ (สนับสนุน) และ (๐๕๔๒) กำรจัดตั้งสำนักงำน
บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเหลื่อมล้ำ นอกจำกนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอื่น
ที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๓๖ เรื่อง
โดยมีเรื่ องและประเด็นปฏิรูปที่มีส ถำนะเข้ำใกล้ ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๖ เรื่อง อำทิ
(๐๖๐๒) กำรบริ หำรแผนโครงกำรที่ ส ำคั ญตำมแผนยุ ทธศำสตร์ กำรบริ หำรทรั พยำกรน้ ำ
(๐๖๐๘) กำรปรับ สมดุล โครงสร้ำงองค์ก รในกำรรักษำผลประโยชน์ข องชำติท ำงทะเล

๓.๒ - ๙
และ (๐๖๑๒) กำรบริ ห ำรจัดกำรกำรประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒

๗) ด้านสาธารณสุข ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๐ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๐๗๐๒) ระบบเทคโนโลยี
และสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (๐๗๐๕) กำรแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
(๐๗๐๖) ระบบกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น (๐๗๐๗) กำรสร้ ำ งเสริ มสุ ข ภำพและกำรป้ องกั นโรค
และ (๐๗๐๘) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำ
ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๖ เรื่อง
โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้ค่ำเป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๐๘๐๒) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ (๐๘๐๓) กำรปฏิรูปโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๐๘๐๕) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยไซเบอร์/ กิจกำรอวกำศ และระบบเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและ
โทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (๐๘๐๖) และกำรปฏิรูป
ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรภำครั ฐ ในขณะที่ เ รื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป อื่ น
มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๙) ด้านสังคม ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๕ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่มีสถำนะเข้ ำใกล้ ค่ ำเป้ำหมำยดี ขึ้น จ ำนวน ๑ เรื่ อง ได้ แก่ (๐๙๐๓) กำรจัดกำรข้อมูลและ
องค์ควำมรู้ด้ำนสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๓.๒ - ๑๐
๑๐) ด้านพลังงาน ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๑๗ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่มีสถำนะกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้วเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑๐๐๓) ปฏิรูป
กำรสร้ ำ งธรรมำภิ บ ำลในทุ ก ภำคส่ ว น (๑๐๑๐) แนวทำงส่ ง เสริ ม และขจั ด อุ ป สรรค
ในกำรนำขยะมูล ฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำ (๑๐๑๔) กำรใช้ข้อ บัญ ญัติเ กณฑ์
มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (๑๐๑๕) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และ (๑๐๑๖) กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย ในขณะที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑๑) ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ได้ ก ำหนดเรื่ อ งและ
ประเด็นปฏิ รูป รวม ๖ เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒
จำนวน ๑ เรื่ อง คือ (๑๑๐๑) ประเด็นปฏิรูปด้ำนกำรป้อ งกัน และเฝ้ำ ระวัง นอกจำกนี้
เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถำนะเข้ำใกล้เป้ำหมำยดีขึ้น จำนวน ๕ เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ดังนี้

๑๒) ด้านการศึกษา ได้กำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม ๗ เรื่อง โดยทั้ง ๗ เรื่อง มีสถำนะ
กำรบรรลุเป้ำหมำยเทียบเท่ำปี ๒๕๖๒

ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ การจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ ๑๒ ด้ ำ น
มีกฎหมำยที่ต้องจัดทำและปรับปรุง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๙ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่จัดทำ
และปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ ฉบับ
๒.๒.๒ ประเด็นท้าทาย หน่วยงำนภำครัฐได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้ำน พร้อมกับได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยได้ระบุปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยในกำรดำเนิน
โครงกำรและกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่ งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำรขับเคลื่อน
กำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม
โดยประเด็ น ปั ญหำที่ พบส่ วนใหญ่ ได้ แก่ (๑) การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กั บหน่ วยงาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ ท รำบถึ ง เจตนำรมณ์ สำระสำคั ญ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ กรรมตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น

๓.๒ - ๑๑
แผนกำรปฏิรู ป ประเทศ (๒) ความชัด เจนของเป้ า หมายและตั ว ชี้วั ดของแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ท ำให้ เ ห็ น ถึ ง เป้ ำ หมำยที่ เ ป็ น รู ป ธรรมเดี ย วกั น และสำมำรถประเมิ น และวั ด ผล
ควำมสำเร็จได้อย่ำงแท้จริง (๓) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซ้าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน ทำให้กำรปฏิรูปประเทศไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จริง
(๔) การบูร ณาการระหว่า งหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงและส่ง ผลต่อ
กำรดำเนิน งำนที่เ กี่ ย วเนื่อ งกัน ซึ่ง ได้นำประเด็น ปัญ หำและอุป สรรคดัง กล่ำ วมำประกอบ
กำรกำหนดแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเน้นเฉพำะกิจกรรม
ปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย สำคั ญ (Big Rock) และ
ให้ควำมสำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมดังกล่ำวในทำงปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่กำหนดไว้ต่อไป
๒.๒.๓ การดาเนินการในระยะต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ รู ป ประเทศบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ไ ด้ ต ำมเป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำ
ของกฎหมำยซึ่งกำหนดเวลำสิ้นสุดไว้ในปี ๒๕๖๕ จึงมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำหรับเรื่อง
และประเด็น ปฏิรูปอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและไม่ได้นำมำกำหนด
เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินกำรในลักษณะของภำรกิจปกติของ
หน่ว ยงำนคู่ข นำนกัน ไป โดยกำรขับ เคลื่อ นกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock มีแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) เป็นกรอบแนวทำงนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสั มฤทธิ์ และมีแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในกำรกำกับติ ดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยสำนักงำนฯ จะได้พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ (eMENSCR) เพื่อรองรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนิน โครงกำร/
กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ
และควำมสำเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock รวมทั้งใช้เร่งรัดกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
น ำไปสู่ กำรประมวลผลข้อ มู ล เพื่ อจั ดท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรดำเนิน กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป
ประเทศประจำปีต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงำนฯ จะดำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำร
ปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ต่อไป
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรประกอบวำระ ๓.๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒
QR Code รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

QR Code รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
และรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๑. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓

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

๒. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓

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

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๓ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(ศจพ.)

๓.๓ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
๑. ความเป็นมา
๑.๑ นายกรั ฐมนตรี มี ค ำสั่ งส ำนั กนำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๓๐ ตุล ำคม ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ ง
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่ อมลา และ
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้อย่ำงบูรณำกำรเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
๑.๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีมติรับทรำบ
กำรจัดตั้ง ศจพ. โดยประธำนกรรมกำรสั่ งกำรให้ส ำนักงำนฯ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำ รวมทั้งกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เพื่อดำเนินกำรตำมที่เกี่ยวข้องต่อไป
และได้มีควำมเห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนแต่ละพื้นที่มีลักษณะและควำมจำเพำะของปัญหำที่แตกต่ำงกันไป
ซึ่งจำเป็นจะต้องมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงตรงจุด ดังนั้น ระบบการพัฒนาคนแบบชีเป้า (Thai People and Analytics Platform :
TPMAP) ที่สามารถระบุสภาพปัญหาและความต้องการ จาแนกได้ตามพืนที่และตัวบุคคล จะเป็นเครื่ องมือ
เชิงนโยบายที่สาคัญที่จะทาให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การดาเนินการในระยะต่อไป
นำยกรัฐมนตรี ได้มีบัญชำมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำนกรรมกำร
ขจั ด ควำมยำกจนและพั ฒ นำคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ ำ งยั่ ง ยื น ตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (คจพ.)
ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชำให้จัดกำรประชุม คจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙
มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมีกลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของ ศจพ. สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ กลไกการด าเนิน การขจัด ความยากจนและพัฒ นาคนทุก ช่ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้พิจำรณำสถำนกำรณ์และบริบทกำรพัฒนำประเทศที่มีปัญหำ
ควำมยำกจนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหำควำมเหลื่อมล้ำที่มีควำมหลำกหลำยและควำมทับซ้อนกับปัญหำ
ในมิติต่ำง ๆ โดยเฉพำะมิติของกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่มีภูมิสังคมแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ สามารถเข้าถึงทุกระดับของพืนที่ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนบนพืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเสนอ
ให้มกี ลไกกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่ใน ๓ ระดับ ดังนี้

๓.๓ - ๒

๒.๑.๑

กลไกระดับอานวยการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ
ศจพ.กทม.) มีหน้ำที่ในกำรแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง มำตรกำรของ ศจพ. เพื่อมอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำ และกำรพั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ย รวมทั้ งติ ดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร และรำยงำนให้ ศจพ. ทรำบ

๒.๑.๒

กลไกระดั บอานวยการปฏิบัติการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร
(ศจพ.อ. และศจพ.ข.) มีหน้ำที่ ในกำรนำนโยบำยไปสู่ กำรปฏิ บัติและดำเนิ นกำรจั ดทำแนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำ และกำรพัฒ นำคนทุกช่วงวัย ในระดับพื้นที่
รวมทั้งบูรณำกำรกำรดำเนินกำรกับหน่วยงำน และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ และรำยงำนให้กลไกในระดับอำนวยกำรทรำบ

๒.๑.๓

กลไกระดับปฏิบัติการ โดยจัดตังศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.)
มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำ และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และดำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่สำมำรถ
ดำเนินกำรเองได้ รวมทั้งบูรณำกำรกำรดำเนินกำรกับหน่วยงำนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนในระดับพื้นที่ และ
รำยงำนให้กลไกในระดับอำนวยกำรปฏิบัติกำรทรำบ

ทั้งนี้ กลไกขจั ดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับจะต้องใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในกำรดำเนินกำรกำรขจัดควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำ รวมถึงกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย เนื่องจำกระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักที่สาคัญของประเทศ
ในปัจจุบันที่ครอบคลุมประชากรที่ได้มีการตรวจสอบสถานะจากกระทรวงมหาดไทยกว่า ๖๐ ล้านคน โดยเป็น
ข้อมูลประชากรที่สามารถระบุกลุ่ มเป้ าหมาย/พืนที่ ที่ต้องการได้รั บการช่วยเหลื อและพัฒนาได้ถึงระดั บ
ครัวเรือนและรายบุคคล ครอบคลุมจานวนประชากรมากกว่า ๓๖.๘ ล้านคนทั่วประเทศ

๓.๓ - ๓
๒.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ำที่ผ่ำนมำ เป็นกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ ยังมีข้อจำกัดในกำรบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในประเด็นกำรแก้ไขและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกับภำคีกำรพัฒนำอื่น ๆ
ส่ งผลให้ กำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล้ ำไม่ เกิ ดผลอย่ ำงเป็ นรู ปธรรมและยั่ งยื น ดั งนั้ น
แนวทำงกำรดำเนิ นกำรเพื่ อขั บเคลื่ อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวั ยอย่ำงยั่ งยื น
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP จึงเป็นกำรดำเนินกำรบนหลักกำรวงจรนโยบำย
(policy cycle) ประกอบด้วย
๒.๒.๑

กำรกำหนดประเด็นนโยบำย (policy advocacy) กำรใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือประกอบ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒ นำคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยดำเนินกำร
อย่ำงบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based)

๒.๒.๒

กำรกำหนดนโยบำย (policy formulation) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพื่อศึกษำและ
วิเครำะห์ประเด็นกำรพัฒนำและช่องว่ำงของกำรพัฒนำ

๒.๒.๓

กำรตัดสินใจเลือกแนวทำง (policy decision) โดยกำรใช้ข้อมูลจำกระบบ TPMAP เพื่อพิจำรณำ
ควำมจ ำเป็ น เร่ ง ด่ว นและมุ่งเป้ำไปยัง เป้ำ หมำยของกำรแก้ ไขปั ญหำและประเด็น กำรพัฒ นำ
ให้สอดคล้องกับทรัพยำกรข้อจำกัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ของกำรพัฒนำ

๒.๒.๔

กำรดำเนินกำร (policy implementation) ดำเนินกำรจัดทำแนวทำง/มำตรกำร/โครงกำร/
กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับแนวนโยบำย และกำรบันทึกข้อข้อมูล
กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ กลับเข้ำในระบบ TPMAP

๒.๒.๕

กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล (policy monitoring and evaluation) ติดตำม ประมวลผล
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำจำกระบบ TPMAP เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

ทั้งนี้ กำรพัฒนำประเทศบนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น จะทำให้ประเทศมีกำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน
ภำยใต้หลัก ๓ ขั้นกำรพัฒนำ ได้แก่ กำรอยู่รอด (survival) พอเพียง (sufficiency) และยั่งยืน (sustainability)
โดยมี ๔ แนวทาง ดังนี้

๓.๓ - ๔


เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพืนที่ในประเทศ
- หน่ วยงำนของรั ฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรจัดส่ งข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงด้วยเลขบัตรประชำชน
๑๓ หลัก ให้สำนักงำนฯ และ NECTEC เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับระบบ TPMAP เติมเต็มฐำนข้อมูล
ให้ มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และครอบคลุมประชำกรในทุกพื้นที่ ช่วงวัยและประเด็นกำรพัฒนำ
ในทุ กมิ ติ น ำไปสู่ กำรก ำหนดนโยบำยแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจนและกำรพั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ย
ได้อย่ำงยั่งยืน และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น



ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ นำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
รำยบุคคล/ครัวเรือน เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญที่ต้องเร่งลงพื้นที่ (กำรเคำะประตูบ้ำน - Knock Knock)
ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อำทิ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับควำมเดือดร้อน
หรือผลกระทบในมิตปิ ัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมช่วยเหลือ อย่ำงทันท่วงทีและ
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ในระบบ TPMAP
เพื่อบรรเทำภำวะรั่วไหล (inclusion error) และนำเข้ำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชำกร
ทั้งประเทศ เพื่อบรรเทำภำวะตกหล่น (exclusion error)



ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุกระดับ และภำคีกำรพัฒนำ นำข้อมูลของระบบ TPMAP ในระดับประเทศ จังหวัด
อ ำเภอ และท้ องถิ่ น มำประมวลและวิ เครำะห์ เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบกำรจั ดท ำข้ อเสนอ
เชิงนโยบำย/มำตรกำร/แนวทำง ในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวั ย
ให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence based) โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม



ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP
- ศจพ. ในทุ กระดั บ และภำคี กำรพั ฒนำ รำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจน
และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระบบ TPMAP เพื่อให้ ศจพ. ใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่
- ศจพ. ในแต่ ล ะระดั บ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องกำรดำเนิน กำร รวมทั้ง วิ เครำะห์ ปั ญหำและ
อุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย นำไปสู่กำรจัดทำแผน/
กำรด ำเนิ น กำร/โครงกำร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยและประเด็ น กำรพั ฒ นำมำกขึ้ น
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศให้อยู่ดีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนต่อไป
- ศจพ. ประเมินผลจำกระบบ TPMAP เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง
มำตรกำร มอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

๓.๓ - ๕
ซึ่งที่ผ่ำนมำ สำนักงำนฯ ได้ดำเนินกำรจัดส่ง Username และ Password ของระบบ TPMAP และ TPMAP
Logbook ให้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุ ขจั งหวัด เจ้ ำหน้ ำที่พัฒนำสั งคมจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศึกษำธิกำรจั งหวัด เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่จังหวัด และนำยอำเภอ) สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรแก้ไข
และติดตำมปัญหำระดับบุคคล/ครัวเรือนในพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเอกภำพและควำมยั่งยืนในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับ อำทิ กำรให้ควำมช่วยเหลือ/กำรพัฒนำ
ต่อบุคคลและครัวเรือนที่มีปัญหำ กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรเพิ่มเติมข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน จะต้องดำเนินกำรผ่ำนระบบ TPMAP เท่ำนั้น เพื่อให้ระบบ TPMAP
เป็นแพลตฟอร์มกลำงที่มีกำรบูรณำกำรข้อมูล ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำในทุกระดับ
และประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรู ปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock) ภายใต้ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ
ปรับปรุง)

๔.๑ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

: เรื่องเพื่อพิจารณา
: แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

๑. ความเป็นมา
๑.๑ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี มติ เมื่ อวั น ที่ ๓ ธั นวาคม ๒๕๖๒ เห็ นชอบการปรั บปรุ งแผนการปฏิ รู ปประเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทฯ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมอบหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยให้คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศดาเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมทุกด้าน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑.๒ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง)
๑๓ ด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และการจัดทากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่จานวน ๔๕ ฉบับ
และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย (๑) การดาเนินกิจกรรม
ของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ดาเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock (๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (๓) การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิ รู ปประเทศ (๔) การขั บเคลื่ อนประเด็ นบู รณาการระหว่ างแผนการปฏิ รู ปประเทศ (๕) การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ (๖) การติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิรู ปประเทศ โดยสภาผู้ แทนราษฎรได้ รั บทราบแล้ ว เมื่อวั นที่ ๔ และ ๑๑ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๔
และวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ การสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ สานักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนฯ ทั้งหมด
๓๖ หน่ วยงาน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสื่ อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกั น ในรายละเอียด
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายและกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ขั้นตอนและวิธีการสู่การปฏิบัติของกิจกรรม Big Rock และการจัดทากฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่
โดยได้ร่วมกันจัดทาแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป และหน่ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการนาไปขับเคลื่อน
ได้อย่างแท้จริง
๒.๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการดาเนินงานตามขั้นตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสาคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ เข้าใจเป้าหมาย
ผลลัพธ์ และการดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้เป็นไปตามนั้น โดยแผนขับเคลื่อน

๔.๑ - ๒
กิจกรรม Big Rock ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ หน่วยงานร่วม
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ รวมถึงโครงการ/การดาเนินงานที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งทาให้ สามารถติดตามการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
ตรงจุด และทราบถึงประเด็น ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ล่ าช้าหรือไม่สามารถดาเนินการได้ เพื่อร่ วมกัน
คิด แก้ไข และเร่งรัดการดาเนินการต่าง ๆ ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
มีป ระสิทธิภ าพ และสามารถบรรลุ ผ ลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบหลั ก ตามที่ไ ด้ กาหนดไว้ ใ นแผนการปฏิรู ปประเทศ
(ฉบับ ปรับ ปรุง) ได้ดาเนิน การจัด ทาแผนขับ เคลื่อ นกิจ กรรม Big Rock
ทั้ง ๖๒ แผน และส่งมายังสานักงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
๑๓ ด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
QR code ที่ปรากฏ ทั้งนี้ สานักงานฯ ได้สรุปสาระสาคัญของแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
โดยมีตัวอย่างแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑
การเสริ มสร้ างความรู้ ทางการเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
(๑) หน่วยงานร่วมดาเนินการ เป็นหน่ว ยงานร่ว มในการดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ซึง่ จาเป็นต้องมีโครงการ/การดาเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

(๒) เป้าหมายย่อย เป็นเป้าหมายความสาเร็จ ที่ถ่ายระดับมาจากผลการดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยกาหนดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาหรับ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ/การดาเนินงานต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรม
Big Rock อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๑ - ๓

(๓) ระยะเวลาที่ แล้ วเสร็ จ เป็ นการแสดงช่ วงระยะเวลาที่ คาดว่ า จะแล้ วเสร็จของแต่ละเป้ าหมายย่ อย
เพือ่ ใช้ในการกากับ ติดตาม เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด

(๔) โครงการและการดาเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป็นรายการของโครงการ/
การดาเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งโครงการ/การดาเนินงานนั้นจะส่งผลให้
เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมีรายละเอียดของช่วงเวลาดาเนินการ
แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้

๔.๑ - ๔
๓. ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนและรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๓.๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้จัดทาขึ้น และคณะกรรมการ
ปฏิรู ปประเทศแต่ ละด้ านได้พิจารณาความเหมาะสมมาในเบื้องต้นแล้ วนั้ น ส านักงานฯ ได้ ประมวลผล
และวิเคราะห์แผนดังกล่าวและมีข้อสังเกตสาคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตามที่กาหนดไว้ สรุปได้ดังนี้
(๑) หน่วยงานร่วมดาเนินการที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ บางแผนยังไม่ได้มีการประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการ รวมทั้ง มีโครงการ/การดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ทีอ่ าจยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศโดยตรง
(๒) วงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ
เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น และยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อน Big Rock
๓.๒ การรายงานความคืบหน้ าฯ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐ ธรรมนูญฯ ต่อรัฐ สภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
ที่ผ่านมา เป็นการรายงานเรื่องและปฏิรูปจานวน ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ซึ่งบางส่วนเป็นการดาเนินงาน
ปกติของหน่วยงานที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการปฏิรูปเท่าที่ควร รวมทั้งมีข้อสังเกต
จากสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาถึ ง ความล่ าช้ า และไม่ เ ป็ นปั จ จุ บั นของรายงานฯ
เนื่องจากรอบการรายงานนั้น สานักงานฯ ได้ยึดตามรอบไตรมาสปกติ โดยหน่วยงานมีระยะเวลา ๑ เดือน
ในการรายงานผลการดาเนินงานในระบบ eMENSCR และสานักงานฯ จะประมวลผลดังกล่าว โดยใช้เวลา
ประมาณ ๑ เดือน ก่อนส่งรายงานดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๕ เดือนถึงจะเข้าสู่
วาระของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น หากมีการปรับรอบการรายงานความคืบหน้าฯ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการปฏิบัติจริง โดยนับรวมระยะเวลา ๑ เดือนที่กาหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผล
การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และระยะในการประมวลผลของสานักงานฯ อีก ๑ เดือน ซึ่งรอบระยะเวลา
ในการรายงานความคืบหน้าฯ ทุกสามเดือนจะเหลื่อมกับรอบการรายงานตามไตรมาสปกติอันจะส่งผลให้การ
รายงานความคืบหน้าฯ มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น
๔. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
๔.๑ การจั ด ลาดั บความสาคัญของโครงการ/การดาเนิน งานรองรับ กิจ กรรม Big Rock สานัก งานฯ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/
การดาเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ได้อย่างแท้จ ริง เพื่อใช้เป็น ข้อมูล สาหรับการดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนงบประมาณ
ตามกฎหมายต่อไป
๔.๒ เร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการ ที่มีภารกิจและ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ให้ดาเนินโครงการ/
การดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยของกิจกรรม Big Rock ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสานักงานฯ ร่วมกันกากับ ติดตาม
และประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการ/การดาเนินงานที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้อง

๔.๑ - ๕
หรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสานักงานฯ
พิจารณาดาเนินการตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๔.๓ การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
(๑) การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยเพิ่มเติมในส่วนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรม Big Rock สาหรับการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
Big Rock ทั้งนี้ การรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานยังคงเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ช าติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
(๒) การรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทุกสามเดือน โดยรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็น
ที่รัฐสภาให้ความสาคัญเป็นพิเศษเท่านั้น และปรับรอบการรายงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยนับถัดจากเดือนที่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เริ่ มเดื อนมี นาคม ๒๕๖๔ เป็ นรายสามเดื อน และส าหรั บ รอบการรายงานระหว่ างเดื อนมกราคม
ถึง กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ ส านั กงานฯ จะจั ดทารายงานความคื บหน้ าฯ โดยรายงานการเตรียมการ
ของหน่ วยงานในด าเนิ น การตามแผนการปฏิรู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) และแผนขับ เคลื่ อ น
กิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรายงานความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือนต่อไป ทั้งนี้ การปรับรอบการรายดังกล่าว
ยังเป็นไปตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ที่กาหนดให้รายงานทุกสามเดือน
๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๕.๒ มอบหมายสานักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแนวทาง
การขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock ข้อ ๔ ตามทีส่ านักงานฯ เสนอ
๕.๓ มอบหมายสานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ ๕.๑ และ
ข้อ ๕.๒ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………..
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………..
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………..
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………..
……………………………………………………………………………………………………….......................……………………..

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
สรุปสาระสาคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

สรุปสาระสาคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
รหัส
Big Rock
BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้
ทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

BR๐๑๐๒ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ

หน่วยงานหลัก
สถาบัน
พระปกเกล้า

สานักงาน
ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๑๔ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาคเอกชน
๑๙ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานกิจการยุติธรรม สานักงานสถิติ
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน

๑.
๒.
๓.
๔.

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์
มีช่องทางเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจทางการเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์
และพื้นที่
มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๕
: ๓ โครงการ

๑. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ปี ๒๕๖๔
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
: ๓๓ โครงการ
๒. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
ปี ๒๕๖๕
สาธารณะ เพื่ อให้ ประชาชน หรื อภาคส่ วนต่ าง ๆ เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในนโยบาย : ๑๕ โครงการ
สาธารณะทุกระดับ
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รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

BR๐๑๐๓ การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

สานักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง

BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง

สานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรม
ประชาสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๓ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถาบันพระปกเกล้า

-

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการ
(ปี : จานวน)

๑. เตรียมความพร้อในการดาเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
๒. จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
๓. จัดทาข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคม
๔. นารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้
ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร

ปี ๒๕๖๕
: ๑ โครงการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ปี ๒๕๖๔
: ๙ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑๐ โครงการ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
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รหัส
Big Rock
BR๐๑๐๕ การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรปู ประเทศ

หน่วยงานหลัก
สถาบัน
พระปกเกล้า

โครงการ
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
๘ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มี ชุดความรู้ โครงสร้ าง เนื้ อหา และกระบวนการร่ างรั ฐธรรมนู ญเพื่ อการปฏิ รู ป
ปี ๒๕๖๕
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ประเทศ
: ๓ โครงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
๒. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ ขอรับจัดสรร
นวัตกรรม สานักงานคณะกรรมการการ
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก งบกลาง ๒๕๖๔ :
เลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
๓ โครงการ
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนา
๓. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน)
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๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
รหัส
Big Rock
BR๐๒๐๑ ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทลั

หน่วยงานหลัก
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๓๐ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.) สานักงาน ก.พ.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน กรมการท่องเที่ยว
กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

๑.
๒.

๓.

๔.

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสาคัญของ
ปี ๒๕๖๔ :
ภาครัฐที่มี คุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความ ๖๕ โครงการ
จาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
ปี ๒๕๖๕ :
ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบ ๓๗ โครงการ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ ขอรับจัดสรร
การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง งบกลาง ๒๕๖๔ :
ความเชื่อ มั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน ที่ซึ่งตอบสนองความ
๕ โครงการ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ
(รวม ๑๒๔
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (๒) ด้านสุขภาพและการ โครงการ มี ๑๗
สาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ โครงการที่ยังไม่
(๕) ด้ า นการตลาดและการกระจายสิ น ค้ า ส าหรั บ เกษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
มีข้อมูล)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ
ประชาชน อย่างแท้จริง
ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ
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รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร
และระบบงานภาครัฐ
ให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

BR๐๒๐๓ ปรับเปลีย่ นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ สูร่ ะบบ
เปิดเพื่อให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี

สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการ
พลเรือน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
มหาชน) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มี ข้ อ เสนอการปรั บ เปลี่ ย นระบบการบริ ห ารราชการของส่ ว นราชการระดั บ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และโดยจัดทาร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอน
สานักงบประมาณ
ปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.
๒. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่าง
กฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ที่มีความจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
๓. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
๔. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกั บ
ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานนา
ร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
๕. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานของ
องค์กร
๖. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน
การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

โครงการ
(ปี : จานวน)

๖ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ปี ๒๕๖๔ :
๓ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๓ โครงการ

๑. มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล
๒. มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ประจา
๓. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งต่าง ๆ
๔. มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและ
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ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๓ โครงการ

รหัส

Big Rock
และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด
มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน
สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี การปรั บหลั กเกณฑ์ เ กี่ ยวกั บการให้ ข้ าราชการไปปฏิ บั ติ งานที่ ห น่ วยงานอื่ น
(Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความชานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่
ระบบราชการ (Lateral Entry)
มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางานภายใต้ภาวะ
วิถีชีวิตใหม่
มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

โครงการ
(ปี : จานวน)

๑. มีกลไกการทางานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่
๒. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๑ โครงการ

๑. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน
๒. กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว
คล่ องตั ว โดยลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่ งผลสั มฤทธิ์
เพื่ อให้ การใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี สามารถแก้ ปั ญหาของประชาชนที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจาก COVID-๑๙ ได้ทันต่อเหตุการณ์
๓. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต
๕. เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนใน

ปี ๒๕๖๔ :
๕ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๒ โครงการ

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

BR๐๒๐๔ สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการใน
ระดับพื้นที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ

BR๐๒๐๕ ขจัดอุปสรรคในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุม้ ค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต

กรมบัญชีกลาง

๕ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-
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รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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โครงการ
(ปี : จานวน)

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
BR๐๓๐๑ จัดให้มีกลไกยกเลิก
สานักงาน
๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสาหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ
หรือปรับปรุงกฎหมาย ขับเคลือ่ นการ คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิรูปประเทศ
ระยะเร่งด่วน
ดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
ดารงชีวิตและการ
ยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และการดาเนินธุรกิจของประชาชน
ประกอบอาชีพของ
ชาติ และการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
๒. มี ก ารเสนอผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท บทวนกฎหมายฯ ต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
ประชาชน
สร้างความ
ราชการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดาเนิน
สามัคคี
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดาเนินการ
ปรองดอง
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ลดขั้นตอนการดาเนินการและการอนุญาตที่ไม่จาเป็น
๓. ดาเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม
๔. มีการติด ตามผลการปรับ ปรุงแก้ไ ขกฎหมายหรื อกระบวนงานของหน่วยงาน
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ
(ปี : จานวน)
-

BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทาง
สานักงาน
กฎหมายเพื่อให้มีการ คณะกรรมการ
พิจารณาปรับเปลี่ยน
กฤษฎีกา
โทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย
เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
BR๐๓๐๓ จัดให้มีกลไก
กระทรวง
กาหนดให้ส่วน
ยุติธรรม
ราชการหรือ

ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

-

๑. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

๒๐ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร

๑. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่ม หมายเหตุ : อยู่
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และขจัดช่อง ระหว่างรอการ
ทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
พิจารณาของ
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รหัส

Big Rock
หน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าที่ควบคุม กากับ
ดูแลและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานหลัก

BR๐๓๐๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
สานักงาน
ประชาชนในการ
เลขาธิการสภา
จัดทาและ เสนอร่าง
ผู้แทนราษฎร
กฎหมาย

BR๐๓๐๕ จัดทาประมวล
สานักงาน
กฎหมายเพื่อรวบรวม คณะกรรมการ
กฎหมายเรื่องเดียวกัน
กฤษฎีกา
ไว้ด้วยกันเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน

โครงการ
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
สานักงาน ป.ป.ช สานักงานกิจการยุติธรรม ๒. ระบบการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่อง คณะกรรมการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมเจ้าท่า
ทางการทุจริต
ปฏิรูปประเทศ
สานักงาน ป.ป.ท กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับ
ด้านกฎหมาย
คดี กรมที่ดิน สานักงาน ปปง.
กรมคุมประพฤติ สานักงาน ป.ป.ส
กรมการปกครอง สานักงานอัยการสูงสุด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๑ หน่วยงาน ได้แก่
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ปี ๒๕๖๔
กรมการปกครอง
๒. ร่างระเบียบที่เกีย่ วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
: ๑ โครงการ
๓. ประชาชนมีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย
๔. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
ระบบดิจิทัล
๕. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

-

๑. เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการจั ดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา
๒. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี
๓. จัดทาประมวลกฎหมายที่สาคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง
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ปี ๒๕๖๔
: ๒ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑ โครงการ

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
รหัส
Big Rock
BR๐๔๐๑ การให้ประชาชน
สามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

BR๐๔๐๒ การรับแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่

BR๐๔๐๓ กาจัดหาทนายความ
อาสาประจาสถานี
ตารวจให้ครบทุก
สถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผู้รับผิดชอบติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการ

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

๑. จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
๒. รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
๓. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ความคื บหน้ า ของการร้ อ งทุ ก ข์ ต่ า งท้ องที่ (Infographic
โฆษณา)
๔. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน

ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

๒ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานีตารวจ
กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทั่วประเทศ
๒. มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
๓. มี ช่ องทางการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน กรณี เกิ ดการทุ จริ ตหรื อประพฤติ ผิ ดมรรยาท
ทนายความ
๔. ประเมินผลการดาเนินโครงการ

ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑ โครงการ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
คณะกรรมการ
๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
ปฏิรูปประเทศ กระทรวงมหาดไทย สานักงานศาลปกครอง
ด้าน
กระทรวงยุติธรรม สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กระบวนการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุติธรรม
กรมพระธรรมนูญ สานักงานอัยการสูงสุด(สานักงานสภา สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พัฒนาการ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สังคมแห่งชาติ)
หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

สภา
ทนายความ
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
BR๐๔๐๔ ปฏิรูประบบการปล่อย สานักงาน
ชั่วคราว
ศาลยุติธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
-

๑.
๒.
๓.
๔.

BR๐๔๐๕ การบันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการ
สอบปากคาในการ
สอบสวน

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
มี ระเบี ยบเกี่ ยวกั บการเปิ ดท าการศาลเพื่ อพิ จารณาค าร้ องขอปล่ อยชั่ วคราวใน
วันหยุ ดราชการ หรือค าแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลย
ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการ

๖ หน่วยงาน ได้แก่
๑. พัฒนาระบบการทางานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
สานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ๓. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน
กรมพระธรรมนูญ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
โครงการ
รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่า
กระทรวง
๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทาเกษตรมูลค่าต่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสูก่ าร
ปี ๒๕๖๔
สูง (High Value
เกษตรและ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง
: ๒๖ โครงการ
Added)
สหกรณ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ๒. มีการสนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย
ปี ๒๕๖๕
และนวัตกรรม
๓. มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง : ๒๕ โครงการ
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ขอรับจัดสรร
๔. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ งบกลาง ๒๕๖๔ :
การเกษตร
๒ โครงการ
๕. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการ
จัดการสมัยใหม่
๖. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
๗. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๘. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง
BCG

BR๐๕๐๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง

กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

๑๐ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า
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ปี ๒๕๖๔
: ๑๐ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๓๕ โครงการ
ขอรับจัดสรร
งบกลาง ๒๕๖๔ :
๒ โครงการ

รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของ
สานักงาน
๑๗ หน่วยงาน ได้แก่
ผู้ประกอบการขนาด
ส่งเสริม
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
กลางและขนาดเล็กใน
วิสาหกิจ
เศรษฐกิจการคลัง สานักงานคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมและ
ขนาดกลาง
การแข่งขันทางการค้า สถาบันคุณวุฒิ
บริการเป้าหมาย
และขนาด
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือ
ย่อม
แรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
BR๐๕๐๔ การเป็นศูนย์กลาง
กระทรวง
๒๐ หน่วยงาน ได้แก่
ด้านการค้าและการ
พาณิชย์
กรมเจ้าท่า สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ลงทุนของไทยใน
ประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(RegionalTrading/In
(ท่าเรือแหลมฉบัง) กรมการขนส่งทางบก
vestment Center)
กระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร
กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กรมการกงสุลสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล
การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับผู้ประกอบการ Startup
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME
การพัฒนาระบบนิเวศสาหรับ SME

๑. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค
๓. การกาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย
๔. การอานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ
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โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๗ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๓๒ โครงการ
ขอรับจัดสรร
งบกลาง ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ

ปี ๒๕๖๔
: ๗ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๔ โครงการ

รหัส

Big Rock

BR๐๕๐๕ การพัฒนาศักยภาพ
คนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงานหลัก

กระทรวง
การ
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
๖ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงแรงงาน สภาหอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ๔
ทปอ. และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย สานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการ
(ปี : จานวน)

๑. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ใน
ปี ๒๕๖๔
การสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน : ๗ โครงการ
อนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
ปี ๒๕๖๕
การสอนในระบบทวิภาคีสาหรับสถานศึกษาในกากับของสานักงานคณะกรรมการ : ๒๘ โครงการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง
ขอรับจัดสรร
๒. ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill )สาหรับ งบกลาง ๒๕๖๔ :
คนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
๒ โครงการ
๓. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนใน
การสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน สาหรับภาคการผลิตและบริการอย่าง
ยั่งยืน
๔. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน
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๖. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส
Big Rock
BR๐๖๐๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
ป่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
กระทรวง
๑๘ หน่วยงาน ได้แก่
ทรัพยากร
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
ธรรมชาติและ พันธุ์พชื กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้า สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ทรัพยากรทางธรณี องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพณิชย์ กรมธนารักษ์
กรมสรรพากร
BR๐๖๐๒ การบริหารจัดการเขต
กระทรวง
๖ หน่วยงาน ได้แก่
ทางทะเล และชายฝั่ง
มหาดไทย
กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์)
รายจังหวัด
(กรมการ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปกครอง)
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์
อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้า
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
กระทรวง
มหาดไทย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม
๕ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
กรมทรัพยากรน้าบาดาล

๑.
๒.
๓.
๔.

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง
บริหารจัดการพื้นทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

๑. มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
๒. การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
๓. บรรจุ เ รื่ อ งเขตทางทะเลและเขตทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในหลั ก สู ต ร
การศึกษา

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๒๒ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑๙ โครงการ
ขอรับจัดสรร
งบกลาง ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ

ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑ โครงการ
ขอรับจัดสรร
งบกลาง ๒๕๖๔ :
๒ โครงการ

๑. เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพิ่ม
ปี ๒๕๖๔
ศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการ : ๑ โครงการ
วิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้าและการใช้ ขอรับจัดสรร
อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้า และมีระบบพี่ งบกลาง ๒๕๖๔ :
เลี้ยงที่ช่วยให้คาแนะนาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะ ๑๒ โครงการ
ด้านการจัดการน้าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๒. แต่งตั้งคณะทางานในพื้ นที่ เพื่ อร่ว มกั นดาเนิน การขับ เคลื่อนกาหนดแผนงาน
การปฏรู ป การบริ ห ารจั ด การน้ าเพื่ อ สร้ า งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ น อกเขต
ชลประทาน
๓. ดาเนินการบริหารจัดการในชุ มชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริ
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รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

BR๐๖๐๔ ปฏิรูประบบการ
กระทรวง
บริหารจัดการเขต
ทรัพยากร
ควบคุมมลพิษ กรณี
ธรรมชาติและ
เขตควบคุมมลพิษมาบ สิ่งแวดล้อม
ตาพุด

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
บริหารจัดการน้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า
ทั้งน้าอุปโภค บริโภค และน้าสาหรับทาการเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิด
ผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะ
ฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน
๔. ดาเนินการบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง นาไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
น้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้าอย่างเป็นระบบในพื้นที่
เหนืออ่างเก็บน้าลาเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการ
(ปี : จานวน)

๑๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ปี ๒๕๖๔
กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม ๒. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
: ๑๓ โครงการ
แห่งประเทศไทย สานักงานอุตสาหกรรม
ปี ๒๕๖๕
จังหวัดระยอง สานักงานขนส่งจังหวัดระยอง
: ๑๖ โครงการ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี)
ขอรับจัดสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาล
งบกลาง ๒๕๖๔ :
ตาบลบ้านฉาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๔ โครงการ
องค์การจัดการน้าเสีย กองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดระยอง สานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เทศบาลเมือง
มาบตาพุด
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๗. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
BR๐๗๐๑ การปฏิรปู การจัดการ
กระทรวง
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุข รวมถึง
(กรมควบคุม
โรคระบาดระดับชาติ
โรค)
และโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ

BR๐๗๐๒ การปฏิรปู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย

กระทรวง
สาธารณสุข
(กรมควบคุม
โรค)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
กรมอนามัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
องค์การเภสัชกรรม สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
๑. มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับกลไก
ปี ๒๕๖๔
และระบบที่กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
: ๖ โครงการ
๒. มีแผนบูรณาการการทางานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ปี ๒๕๖๕
จัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
: ๑๒ โครงการ
๓. มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถแสดง critical ขอรับจัดสรร
information ได้แบบ realtime ครบทุ กองค์ ประกอบทั้ งในระดั บจั งหวัด และ งบกลาง ๒๕๖๔ :
ระดับประเทศ
๑ โครงการ
๔. มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคง
ด้านสุขภาพ
๕. มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

๖ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัยกรมการแพทย์สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑. นโยบายในสถานที่ทางานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ปี ๒๕๖๔
ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากร : ๕ โครงการ
มนุษย์ และสวัสดิการ
ปี ๒๕๖๕
๒. การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ : ๖ โครงการ
ป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์
ขอรับจัดสรร
๓. การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการดาเนินการในพื้นที่ งบกลาง ๒๕๖๔ :
ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๔ โครงการ
๔. การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและ
ลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
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รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
BR๐๗๐๓ การปฏิรปู ระบบ
กระทรวง
๑๖ หน่วยงาน ได้แก่
บริการสุขภาพ
สาธารณสุข
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้สูงอายุดา้ นการ
(กรมอนามัย) กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
บริบาล การ
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและ
รักษาพยาบาลที่บ้าน/
การแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค
ชุมชน และการดูแล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สุขภาพตนเองใน
กรมกิจการผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริม
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
เชิงนวัตกรรม
อัธยาศัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พระบรมราชชนก สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง สภาการพยาบาล

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
๑. ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ
ปี ๒๕๖๔
๒. ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่ : ๔ โครงการ
บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปี ๒๕๖๕
๓. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแล : ๑ โครงการ
ผู้สูงอายุในชุมชน
ขอรับจัดสรร
๔. เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
งบกลาง ๒๕๖๔ :
๕. ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก ๑๐ โครงการ
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

BR๐๗๐๔ การปฏิรปู ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
และกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความ
เป็นเอกภาพ บูรณา
การ เป็นธรรม ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง

สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

๙ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

๑. มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
๒. คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ
๓. มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
๔. มีการนาร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่
เขตสุขภาพ
๕. มีกลไก/ระบบการกากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

ปี ๒๕๖๔
: ๕ โครงการ

BR๐๗๐๕ การปฏิรปู เขตสุขภาพ
ให้มีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้าน

กระทรวง
สาธารณสุข

๑๔ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย

๑. ระบบบริ ห าร ๕ ระบบ ๑) ด้ า นก าลั ง คน ๒) ด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศ
๓) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ๔) ด้านการเงินการคลัง ๕) ด้านภาวะผู้นา & อภิบาล
ระบบ ที่เริ่มดาเนินการสาหรับ ๔ เขตสุขภาพ
๒. ระบบระเบี ย นสุ ข ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นบุ ค คล ๔ ระบบ (ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า น
สาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง)

เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น
: ๓ โครงการ
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รหัส

Big Rock
หน่วยงานหลัก
สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สาหรับ ๔ เขตสุขภาพ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม ๓. ประชาชนรวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ๔ เขตสุ ข ภาพ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ านวน
สุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์
ร้อยละ ๓๐
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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โครงการ
(ปี : จานวน)

๘. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัส
Big Rock
BR๐๘๐๑ การพัฒนาระบบ

คลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ
Fake News

BR๐๘๐๒ การกากับดูแลสื่อ
ออนไลน์

หน่วยงานหลัก
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสัมพันธ์
กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สมาคมสื่อมวลชนประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เป็นอย่าง
น้อย ในการดาเนินการ
กระทรวง
๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สานักนายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจและ
(กรมประชาสัมพันธ์) สานักงานตารวจ
สังคม
แห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการ
กระทาความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี) สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) สภาดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคม
สื่อมวลชนประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการ

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
๑. ประสิทธิภาพของการจัดการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
๒. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
๓. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่าง
เคร่งครัด
๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
๕. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาค
ส่วน

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๙ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๘ โครงการ

๑. หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูป
แบบอย่ างเข้ มข้ น ทั นสถานการณ์ คุ้ มครองสิ ทธิ ของผู้ ผลิ ตเนื้ อหา และจั ดเก็ บ
พยานหลักฐานการกระทาความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
๓. การปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายขอหน่ วยงานหลั กให้ มี อ านาจหน้ าที่ ค รอบคลุ มการ
พิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน์
๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
๕. กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็น
ตัวชี้วัดระดับองค์กร
๖. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

ปี ๒๕๖๔
: ๓ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๒ โครงการ
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รหัส
Big Rock
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
BR๐๘๐๓ การยกระดับการรู้เท่า
กระทรวง
๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
ทันสื่อ
การอุดมศึกษา สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วิจัย และ
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
นวัตกรรม
และสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา กรม
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด กทม.
กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา คณะการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอง
บังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
๑. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
ปี ๒๕๖๔
๒. ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย
: ๖ โครงการ
๓. สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสั มพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุ ค
ปี ๒๕๖๕
ดิจิทัล
: ๕๔ โครงการ
๔. บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้าน ขอรับจัดสรร
สื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ
งบกลาง ๒๕๖๔
: ๑๘ โครงการ
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๙. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
หน่วยงาน
รหัส
Big Rock
หลัก
BR๐๙๐๑ การมีระบบการออม
กระทรวง
เพื่อสร้างหลักประกัน
การคลัง
รายได้หลังวัยเกษียณ
ที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอก
ระบบ
BR๐๙๐๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูล
กระทรวง
ทางสังคมและคลัง
มหาดไทย
ความรู้ในระดับพื้นที่
(กรมส่งเสริม
เพื่อให้สามารถจัด
การปกครอง
สวัสดิการและสร้าง
ท้องถิ่น
โอกาสในการประกอบ
กรมการ
อาชีพที่ตรงตามความ
ปกครอง
ต้องการของ
กรมการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน)
BR๐๙๐๓ การปฏิรปู การขึ้น
กระทรวง
ทะเบียนคนพิการ
การพัฒนา
เพื่อให้คนพิการได้รับ
สังคมและ
สิทธิสวัสดิการและ
ความมั่นคง
ความช่วยเหลือได้
ของมนุษย์
อย่างครอบคลุมและ
(กรมส่งเสริม
ทั่วถึง
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๓ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงแรงงาน กรมกิจการผูส้ ูงอายุ
กองทุนการออมแห่งชาติ

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
๑. มี พ.ร.บ. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๑ โครงการ

๕ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร

๑. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการใน
ระดับพื้นที่
๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
๓. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
๔. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปี ๒๕๖๔ :
๓ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๖ โครงการ

๙ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ
องค์กรด้านคนพิการ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมการแพทย์

๑. การกาหนดคานิยาม “คนพิการ” ทีป่ ัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
๒. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัว คนพิการฯ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่ออานวยความสะดวกและลดข้อจากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจาตัว
คนพิการ
๓. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทาระบบข้อมู ลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์
ด้านคนพิการ
๔. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่ อมโยงระหว่ างสถานพยาบาลกับหน่ วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๑ โครงการ
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รหัส
Big Rock
BR๐๙๐๔ การสร้างกลไกที่เอื้อ
ให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง

BR๐๙๐๕ การสร้างมูลค่าให้กับ
ที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน

หน่วยงาน
หลัก
กระทรวง
มหาดไทย
(กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๖ หน่วยงาน ได้แก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ

๕ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรมธนารักษ์
กรมที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน)

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔ :
๔ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๑ โครงการ

๑. นาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูป
และนโยบายจั ดที่ ดินในกฎหมายอื่น ๆ อั นจะมีผลกั บการเพิ่มมูลค่าที่ ดิน ตามที่
กฎหมายอนุญาตให้ทา
๒. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของสานักงานการ
ปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอั นดั บแรก โดยเน้นที่ ดินกรรมสิทธิ์ ที่
ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว
๓. ติดตามอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดนิ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องกับสานักงาน การปฏิรู ปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้
๔. เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและ
จาเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน
๕. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิ
การเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนชาระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้
เช่า หรืออื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์
๖.

ปี ๒๕๖๔ :
๕ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๓ โครงการ

๑.
๒.
๓.
๔.
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๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
รหัส
Big Rock
BR๑๐๐๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จ One-StopService โรงไฟฟ้าที่
แท้จริง

หน่วยงาน
หลัก

BR๑๐๐๒ การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

กระทรวง
พลังงาน

๑ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

BR๑๐๐๓ การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน
(ESCO) สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง
พลังงาน

๓ หน่วยงาน ได้แก่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

BR๑๐๐๔ การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ New SCurve

สานักงาน
คณะกรรม
นโยบาย
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

กระทรวง
พลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
๔ หน่วยงาน ได้แก่
๑. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ๒. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๕ โครงการ

มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน

ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๕ โครงการ

๑. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้
จริง
๒. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๑ โครงการ

๔ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมี ภัณฑ์ที่ มี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
มูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
พิเศษภาคตะวันออก
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาว
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี ๒๕๖๔ :
๑ โครงการ
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รหัส
Big Rock
BR๑๐๐๕ ปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิม่
การแข่งขัน

หน่วยงาน
หลัก

กระทรวง
พลังงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
๕ หน่วยงาน ได้แก่
๑. มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๐๒๒
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๒. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ๓. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
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โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔ :
๘ โครงการ
ปี ๒๕๖๔ :
๗ โครงการ

๑๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
รหัส
Big Rock
BR๑๑๐๑ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานหลัก
สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(องค์การ
มหาชน)

โครงการ
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. องค์ กรชุ มชนในระดั บจั งหวั ดเกิ ดการเชื่ อมโยงกลไกในระดั บพื้ นที่ กลไกภาครั ฐ
ปี ๒๕๖๔
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่าย)
: ๑๐ โครงการ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงาน ๒. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับ
ปี ๒๕๖๕
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ สานักงาน ป.ป.ท. และสานักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความสาคัญของ : ๑ โครงการ
ทุจริตในภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคม คุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

BR๑๑๐๒ การพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

สานักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สานักงาน
ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพัฒนา ๒. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบ
รัฐบาลดิจิทัล
ปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดทาระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
๓. การบั งคั บใช้ กฎหมายคุ้ มครองพยานและผู้ แจ้ งเบาะแส รวมถึ งการให้ ค่ าตอบแทน
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน
๔. การแก้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อห้ ามเจ้าหน้าที่ ของรัฐและหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ
ฟ้องร้องดาเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก : Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา
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ปี ๒๕๖๔
: ๘ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๔ โครงการ

รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
๕.

โครงการ
(ปี : จานวน)

BR๑๑๐๓ การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
ที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตั ิในการ
ดาเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

สานักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

๔ หน่วยงาน ได้แก่
๑. เผยแพร่ ให้ ประชาชนได้ รั บรู้ ถึ งขั้นตอนกระบวนการยุ ติ ธรรมตลอดจนส่ งเสริ มและ
ปี ๒๕๖๔
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ : ๑๓ โครงการ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ปี ๒๕๖๕
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
ควบคู่ กั บการสร้ างการเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมแก่ ประชาชนตลอดจนก าหนด : ๑๔ โครงการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
บทลงโทษกั บหน่ วยงานและหั วหน้ าหน่ วยงานที่ ประชาชนไม่ สามารถเข้ าถึ งใน
และตลาดหลักทรัพย์
กระบวนการยุติธรรมได้
๒. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการทางานบนฐานดิจิทัลและ
พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงานปราบปรามการทุ จริ ตให้ เข้ าถึ งง่ าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)
๓. จานวนเรื่ อง/คดีที่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติ ธรรมที่ถูกดาเนินการทางวินั ย
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
๔. นิติบุคคลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR๑๑๐๔ การพัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

สานักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

๓ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๑. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุ ณธรรมตามรั ฐธรรมนูญบัญญัติ พร้ อมกับให้ มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
ยกระดั บมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการขั ดกันระหว่ างประโยชน์ ส่วนตนกั บ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย
๓. มี การยื่ นบั ญชี ทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐต่ อหั วหน้ าส่ วนราชการ
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ปี ๒๕๖๔
: ๗ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๒ โครงการ

รหัส

Big Rock

BR๑๑๐๕ การพัฒนามาตรการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการดาเนิน
โครงการขนาดใหญ่

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและ
ร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม
วินั ย และอาญาต่ อผู้ กระท าผิ ดอย่ างรวดเร็ วและเป็ นธรรม พร้ อมกั บน าหลั กความ
รับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สานักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

๖ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานงบประมาณ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล

โครงการ
(ปี : จานวน)

๑. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ปี ๒๕๖๔
ทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อ : ๙ โครงการ ปี
สานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
๒๕๖๕
๒. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
: ดาเนิน
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
โครงการ
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการ
ต่อเนื่อง
ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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๑๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
รหัส
Big Rock
BR๑๒๐๑ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย

BR๑๒๐๒ การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
กองทุนเพื่อ
๙ หน่วยงาน ได้แก่
ความเสมอภาค
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทางการศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานสภาการศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวง
ศึกษาธิการ

๑๕ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.
๒.

๓.
๔.

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ปี ๒๕๖๕
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาส : ๑๐ โครงการ
ทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออก
นอกระบบ รวมถึงเด็ กที่ หลุ ดออกนอกระบบไปแล้ว สามารถกลั บสู่ ระบบหรื อ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม
ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้ นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อ
การทางาน
มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

๑. มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education,
Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ
๓. มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ และการ
พัฒนาการเรียนรู้
๔. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
๕. มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
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ปี ๒๕๖๔ :
๔ โครงการ
ปี ๒๕๖๕ :
๒ โครงการ

รหัส
Big Rock
BR๑๒๐๓ การสร้างระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ

BR๑๒๐๔ การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่นๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้าง
งาน

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
กระทรวง
๑๓ หน่วยงาน ได้แก่
การอุดมศึกษา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์วิจัย แห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
และนวัตกรรม
ประเทศไทย สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา คุรุ
สภา สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวง
ศึกษาธิการ

๒๕ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สานักงานทดสอบทาง
การศึกษา สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียน ปี ๒๕๖๔ :
ครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
๑ โครงการ
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความ ปี ๒๕๖๕ :
เป็นเลิศ
๔ โครงการ
พั ฒ นารู ป แบบ กระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พครู แ ละระบบการนิ เ ทศ ขอรับจัดสรร
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ งบกลาง ๒๕๖๔
ก าหนดสมรรถนะและการพั ฒนามาตรฐานและชี้ วั ดสมรรถนะอาจารย์ ประจ า : ๑ ชุดโครงการ
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มี ประกอบด้วย ๔
สมรรถนะ
โครงการย่อย
กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึ กษาตามความ
ต้องการจาเป็น
การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

๑. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
๓. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
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ปี ๒๕๖๔ :
๓ โครงการ

รหัส

Big Rock

BR๑๒๐๕ การปฏิรปู บทบาทการ
วิจัยและระบบธรร
มาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและ
นวัตกรรม

๑๗ หน่วยงาน ได้แก่
๑. กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ
สานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา ๒. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
(แห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) สานักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สานักงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการ
(ปี : จานวน)

ปี ๒๕๖๔ :
๔ โครงการ
ปี ๒๕๖๔ :
๓ โครงการ
ขอรับจัดสรร
งบกลาง ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ

๑๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รหัส
Big Rock
BR๑๓๐๑ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในทุกช่วงวัย
ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง
และการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการ
ขับเคลื่อน

หน่วยงานหลัก
ศูนย์คุณธรรม
(องค์การ
มหาชน)

BR๑๓๐๒ การพัฒนาการเรียนรู้
และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ

กระทรวง
วัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๗ หน่วยงาน ได้แก่
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

๘ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการ
ศาสนา ( สานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)
กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

๑.
๒.
๓.
๔.

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรมที่กาหนด
เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/
องค์กร
ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๔ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๕ โครงการ

๑. การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปี ๒๕๖๔
๒. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา : ๑๕ โครงการ
และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
ปี ๒๕๖๕
๓. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต : ๒๕ โครงการ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการท างานแบบบู ร ณาการ ที่ มี ก ารปฏิ รู ป
กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก
๔. ปลดล็ อคเพื่ อให้ เกิ ดการใช้ อาคาร สถานที่ เพื่ อสนั บสนุ นการใช้ ประโยชน์ จาก
สินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
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รหัส
Big Rock
BR๑๓๐๓ การส่งเสริมประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการ
กีฬาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และการ
สร้างโอกาสทางการ
กีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา

หน่วยงานหลัก
กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ
๖ หน่วยงาน ได้แก่
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย

BR๑๓๐๔ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
กาลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ

สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การ
มหาชน)

๑ หน่วยงาน ได้แก่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

โครงการ
เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
(ปี : จานวน)
ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
ปี ๒๕๖๔
การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
: ๑๐ โครงการ
การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
ปี ๒๕๖๕
ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
: ๑๓ โครงการ
พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
ของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ
Regional Institute of Sport Science)

๑. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)
๒. พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลด้ านก าลั งคนของประเทศในรู ปแบบของระบบ E Workforce Ecosystem
๓. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
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ปี ๒๕๖๔
: ๑ โครงการ
ขอรับจัสรร
งบกลาง
: ๒ โครงการ

รหัส
Big Rock
BR๑๓๐๕ การบริหารจัดการ
ศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ

หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
คณะกรรมการ
๑๐ หน่วยงาน ได้แก่
ปฏิรูปประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันส่งเสริมการ
ด้านวัฒนธรรม
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กีฬา แรงงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
และการพัฒนา พื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทรัพยากรมนุษย์ สานักงาน ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาดาเนินการ
ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
มีระบบทุ นการศึ กษาของรั ฐบาลเพื่ อดึงดู ดผู้ มี ศักยภาพสูงเข้ าสู่ ภาครั ฐ (Talent
Attraction)
มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/
องค์ ก รระหว่ า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพ รวมถึ ง เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่มดังกล่าว
มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ประเทศ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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โครงการ
(ปี : จานวน)
ปี ๒๕๖๔
: ๗ โครงการ
ปี ๒๕๖๕
: ๒ โครงการ

QR Code
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ทั้ง ๑๓ ด้าน
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่

๔.๒ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่เป็นของรัฐ
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์กรในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญั ติ ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็น
องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยกำร ตลอดจนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑.๒ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติใ นส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น เป็นกำรดำเนินกำรตำม ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเจตนำรมณ์
เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงแผนระดับชำติและแผนในระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้จัดทา
แผนพั ฒ นาภาคขึ้ น เป็ น กรอบทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำภำคและเป็ น เครื่ อ งมื อ บู ร ณำกำรแผนของ
ส่ ว นรำชกำร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่
ผ่ำนแผนพัฒนาจั งหวัด /กลุ่มจังหวัด ซึ่งทั้งสำมแผนมีระยะเวลำกำรดำเนินงำน ๕ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับห้ วงระยะเวลำกำรพัฒ นำของแผนแม่บทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ช ำติและแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่ อ เป็ น แผนที่ แ ปลงสู่ ก ำรปฏิ บั ติ โดยกำรระบุ โ ครงกำรต่ ำ ง ๆ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรในแต่ ล ะ
ปีงบประมำณ
๑.๓ ปัจจุบันกลไกการจัดทาและขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่เป็นการดาเนินการผ่านคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีฯ
โดยมีหน้ำที่และอำนำจหลักในกำรกำหนดกรอบนโยบำยและวำงระบบในกำรบริหำรงำนภำค
กลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวัด แบบบู ร ณำกำร เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบริ ห ำรงำน แก้ ไ ขปั ญ หำและพั ฒนำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
บูรณำกำรแผนของส่วนรำชกำรและแผนพัฒนำระดับพื้นที่ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ผู้ประสำนเพื่อบูรณำกำรกำรดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรดำเนินงำนของ
ส่วนรำชกำร (function) และควำมต้องกำรและศักยภำพของพื้ นที่ (area) บนพื้นฐำนแนวคิด
ของกำรเชื่อมโยงภำรกิจและพื้นที่ (Function-Area Approach)
๒. ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
๒.๑ แผนพัฒ นำในระดับ พื้น ที่ มีแผนพัฒนำภำคเป็นแผนลำดับแรก เพื่อ เชื่อมโยงไปสู่ ระดับต่ำง ๆ
ในพื้ น ที่ ผ่ ำ นแผนพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นำจั ง หวั ด ซึ่ ง จะต้ อ งแปลงไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ
ผ่ำนแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด โดยแผนพัฒนำในระดับพื้นที่
จัดว่ำเป็ น แผนระดับ ที่ ๓ ในส่ว นของแผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒ และ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ แผนพัฒนาในระดับพื้นที่

๔.๒ - ๒

จึงถือว่าเป็นแผนที่มีความสาคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อ ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ
ที่ ๒ ต่ าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติไปสู่ การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งกำรแปลง
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ไ ปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เ ป็ น กำรด ำเนิ น กำรบนหลั ก กำรควำมสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล
(Causal Relationship : XYZ) ดังนั้น แผนกำรพัฒนำในระดับพื้นที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้ การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรให้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมยังคงมี ประเด็นควำมท้ำทำย
เนื่ องจำกการขับเคลื่อนแผนในระดับพื้นที่ มี ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องที่มีความหลากหลายและ
มีภารกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งบริบทกำรพัฒนำแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรของพื้นที่ กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน จึงเป็นปัจจัย
แห่ งควำมสำเร็ จ ที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติไ ปสู่การปฏิบัติ โดยทุกภำคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องทั้งรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคมควรต้อ งด ำเนิน กำรร่ ว มกัน บนหลั กของกำร “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ร่วมนาไปปฏิบัติ”
๒.๒ การจัด ทาโครงการ/การด าเนิน งานในระดับ พื้น ที่ อำจยัง ไม่ส ำมำรถสะท้อ นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่ กำรปฏิบัติ
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะ
กำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน ในระดับพื้นที่ ตำมหลักกำรของกำรจัดทำโครงกำรตำมห่วงโซ่
คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนในระดับพื้นที่ ปัจจุบันหน่วยงำนในพื้นที่มีกำร
ใช้ ง ำนระบบติ ด ตำมและประเมิ น ผลแห่ ง ชำติ (eMENSCR) ซึ่ ง เป็ น ระบบสำรสนเทศหลั ก
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับติดตำมกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำระบบ eMENSCR จะมีกำรรองรับกำรนำเข้ำและแสดงผลโครงกำร
ตำมพื้นทีแ่ ล้ว แต่อำจยังไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับพื้นที่
ได้อย่ำงครอบคลุม ซึ่งอำจไม่สะท้อนให้เห็นถึงกำรถ่ำยระดับยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรดำเนินงำน
ในระดับพื้นที่ได้อย่ำงชัดเจน หรือแสดงให้เห็นว่ำกำรดำเนินกำรในระดับพื้นที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงไร
๓. ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของทุกภำคส่วนเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
สร้ ำงกลไกกำรทำงำนร่ วมกัน ของทั้งรำชกำรบริหำรส่ ว นกลำง รำชกำรบริห ำรส่ วนภูมิภ ำค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ให้เกิดกำรพัฒนำที่มีควำมสอดคล้องกับศักยภำพตำม
บริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน นำไปสู่กำรดำเนินโครงกำรที่มีประสิทธิภำพร่วมกัน เกิดกำร
ขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตำมเป้ ำ หมำยของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
และสอดคล้ องกับหลักกำรถ่ำยระดับ เป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒ นำของยุทธศำสตร์ช ำติ บนหลั ก
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ของกำร “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาไปปฏิบัติ ” ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของของกำรพัฒนำ
แบบองค์รวมที่จะครอบคลุมในมิติ โดยมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในระดับพื้นที่ ๓ แนวทำง ดังนี้
๓.๑ แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร ดังนี้
๓.๑.๑ ศึกษาทาความเข้าใจ เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ ๒ โดยเฉพำะเป้ำหมำย
และค่ ำ เป้ ำ หมำยของแผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เพื่ อ ให้ เ ข้ ำใจและตระหนั ก
ถึ งทิ ศทำงกำรพั ฒนำประเทศตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ที่ ต้ อ งกำรบรรลุ ใ นแต่ ล ะห้ ว ง ๕ ปี
ของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในกำรวิเครำะห์หำบทบำท
และจุ ดเน้ น กำรพั ฒ นำของแต่ ล ะพื้ นที่ ในกำรร่ ว มขั บเคลื่ อนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ให้ บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
๓.๑.๒ วิเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบายและช่องว่างการพัฒนาของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลประกอบ
กำรวิเครำะห์และพิจำรณำจำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของทั้ง ๑๔๐ เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1)
๓.๑.๓ การจัดทาแผนในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ)

๑) ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กำหนด รวมทั้งยึดหลักกำร
จัดทำแผนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๒
และ ๑๕ ธั นวำคม ๒๕๖๓ ซึ่ งแผนในระดั บพื้ นที่ จัดเป็ นแผนระดับที่ ๓ ในส่ วนของ
แผนปฏิบัติกำรด้ำน… ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว จึงต้องมีลักษณะเป็นแผน
ในเชิงปฏิบัติ (action plan) และมีองค์ประกอบ/หลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดทำแผนระดับ ๓ ตำมที่สำนักงำนฯ กำหนด (รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบวำระที่ ๔.๒)
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๒) ถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
 แผนพัฒนาภาค
- พิจารณาเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย พร้อมทั้ง
วิ เครำะห์ ศั กยภำพ ควำมต้ อ งกำร และทรั พยำกรของภำคเพื่ อประมวลหำ
เป้ำหมำยที่ภำคสำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
(Y๑) โดยเฉพาะทีภ่ ำคมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัย เฉพาะของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ภำค
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะที่ภำค
มีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่ภำคมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้องสำมำรถ
มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้มำกน้อยเพียงใด
 ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบและปัจจัยในกำรมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค  เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคที่มีกำรถ่ำยระดับ
มำจำกเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y๑)
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- พิจารณาเป้าหมายแผนพัฒนาภาค พร้อมทั้งวิเครำะห์ศักยภำพ ควำมต้องกำร
และทรัพยำกรของกลุ่มจังหวัดเพื่อประมวลหำเป้ำหมำยที่ กลุ่มจังหวัดสำมำรถ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคโดยเฉพาะที่กลุ่ม
จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
- พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบและปั จ จั ย เฉพาะของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของเป้ ำ หมำย
แผนพัฒนำภำคที่กลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีก่ ลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ว่ำองค์ประกอบและปัจจัยที่กลุ่มจังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุ เป้ำหมำยแผนพัฒนำภำคได้มำก
น้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบและปัจจัย
ในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ที่มีกำรถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำภำค
 แผนพัฒนาจังหวัด
- พิจารณาเป้าหมายแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัด พร้ อมทั้งวิเครำะห์ ศั กยภำพ
ควำมต้ องกำร และทรั พยำกรของจั งหวั ดเพื่ อประมวลหำเป้ ำหมำยที่ จั งหวั ด
สำมำรถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุ  ได้เป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ที่จังหวัดมีส่วนสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
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- พิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยโดยเฉพาะของห่วงโซ่คุณค่า ของเป้ำหมำย
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ  ได้องค์ประกอบ
และปัจจัยโดยเฉพาะทีจ่ ังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้อง
- วิเครำะห์ ว่ำองค์ประกอบและปั จจัยที่จังหวัดมีควำมเกี่ยวข้องและสอดคล้ อง
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนพัฒ นำกลุ่มจังหวัด
ได้มำกน้อยเพียงใด  ทรำบควำมสำมำรถ/ควำมสำคัญขององค์ประกอบ
และปัจจัยในกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
- กำหนดเป้ ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัด  เป้ำหมำยแผนพัฒนำจังหวัดที่มีกำร
ถ่ำยระดับมำจำกเป้ำหมำยแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
๓) กาหนดและมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ ของแต่ละเป้ำหมำยของแผนต่ำง ๆ ในระดับ
พื้นที่ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (จ.๓)
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดเป็นผู้ประสำนเพื่อบูรณำกำรกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยต่ำง ๆ
ตำมพระรำชกฤษฎี กำวำด้ วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ มจังหวัดแบบบูรณำกำร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๒ การจั ดทาโครงการและการดาเนินงาน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวั น ที่ ๒๙ กั นยำยน ๒๕๖๓ ที่ ให้ ยึ ดแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรตำมมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่
๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่ อนกำรดำเนินงำนให้ บรรลุ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติโดยมี
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร ๔ ขั้นตอน ที่มุ่งเน้นกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันและกำรจัดทำ
โครงกำรบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งยึดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรจัดทำโครงกำร
ตำมที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กำหนด ซึ่งมีแนวทำง ดังนี้
๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน ทุกส่วนรำชกำรในพื้นทีร่ ่วมกันดำเนินกำร ดังนี้
๑) หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทบทวนควำมเหมำะสมและควำมครอบคลุ มของเป้ ำ หมำย
ในแผนระดับพื้นที่ ที่หน่วยงำนมีภำรกิจในกำรร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย
๒) หน่วยงำนเจ้ำภำพ ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงำนที่มีส่วนขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผน ให้มีควำมครบถ้วน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน
๓) หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ องร่ ว มกั น วิ เครำะห์ แ ละพิ จ ำรณำหำช่ อ งว่ ำงกำรพั ฒ นำต่ ำง ๆ
(Gap Analysis) รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นของกำรทบทวนห่วงโซ่
คุ ณค่ ำ ของเป้ ำหมำยในแผนระดั บพื้ นที่ เพื่ อน ำไปใช้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบกำรจั ดท ำ
โครงกำร/กำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ กำรจัดทำโครงกำร/กำรดำเนินงำน เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยตำมแผน
๑) หน่ วยงำนเจ้ ำภำพและหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง ร่ ว มกั นวิ เครำะห์ และจั ดท ำโครงกำร
ที่สำมำรถส่ งผลต่ อกำรบรรลุ เป้ำหมำยที่ก ำหนด ตำมหลั กกำรควำมสั มพันธ์ เชิงเหตุ
และผล (XYZ) โดยใช้ข้อมูลจำกห่ วงโซ่คุณค่ำ ข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย
ประกอบกำรดำเนินกำร
๒) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรนำโครงกำรเข้ำในระบบระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
(eMENSCR) ตำมรูปแบบที่สำนักงำนฯ ได้กำหนดตำมระเบียบระเบียบ ว่ำด้วยกำร

๔.๒ - ๖

ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒.๓ กำรจัดลำดับควำมสำคั ญและควำมเร่งด่วนของโครงกำร โดยพิจำรณำจำก ผลกระทบที่มี
ต่อเป้าหมาย และ ระยะห่างจากเป้าหมาย ของแผนในระดับพื้นที่
๓.๒.๔ กำรจัด ทำแผนปฏิบ ัติร ำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี ของรำชกำรบริห ำรส่ว นกลำง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวั ด ตำมพระรำชกฤษฎี กำวำด้ ว ยกำรบริ หำรงำนจั งหวั ดและกลุ มจั งหวั ด
แบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
๑) รำชกำรบริหำรส่วนกลำงจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรำย ๕ ปี และรำยปี เพื่อเป็นแผน
ระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยให้บรรจุโครงกำรที่ผ่ำนกำรกระบวนร่วมคิดร่วมทำโดยทุกภำคส่วนในพื้นที่
๓) ส ำนั กงบประมำณ ใช้ ข้ อมู ลแผนปฏิ บั ติ รำชกำรรำยปี แผนปฏิบั ติ รำชกำรประจ ำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบกำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องและเหมำะสม
ต่อไป
๓.๓ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล การด าเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ แ ละแผนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
๓.๓.๑ หน่ วยงำนของรั ฐ ในระดั บพื้ นที่ ด ำเนิ นกำรตำมระเบี ยบ ว่ำด้ วยกำรติ ดตำม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผล กำรด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ และแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรนำเข้ำโครงกำรและแผนระดับพื้นที่ในระบบ eMENSCR โดยทุกหน่วยงำน
ต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่สำมำรถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน
ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนระดับต่ำง ๆ
๓.๓.๒ ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำและประเมินแผนของพื้นที่ในทุกระดับต้องใช้ระบบ eMENSCR
เป็นเครื่องมือหลักในกำรติดตำมแผนของพื้นที่ในทุกระดับ
๓.๓.๓ สำนักงำนฯ พัฒนำระบบ eMENSCR เพื่อรองรับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว โดยให้เริ่มใช้งำนได้
ตำมแนวทำงที่ เสนอ ในปี งบประมำณ ๒๕๖๖ เพื่ อให้ มี กำรติ ดตำมประเมิ นผลอย่ ำ ง
เป็นรูปธรรม บนฐำนข้อมูลที่มีกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐได้อย่ำงครอบคลุม สำมำรถ
พัฒนำตำมศักยภำพหรือแก้ไขปัญหำในพื้นที่ได้อย่ำงสอดคล้องและตอบสนองต่อเป้ำหมำย
ของแผนได้อย่ำงแท้จริง
๓.๓.๔ หน่ วยงำนของรั ฐในระดับพื้นที่ ใช้ข้อมูลจำกระบบ eMENSCR ในกำรพิจำรณำจัดท ำ
โครงกำร/กำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรวงจรนโยบำยสำธำรณะ (Policy Cycle)
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็ น ชอบแนวทำงกำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ใ นข้ อ ๓ ตำมที่ ส ำนั ก งำนฯ เสนอ
และมอบหมำยสำนักงำนฯ นำผลกำรพิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป

๔.๒ - ๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒
QR Code แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓
และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

QR Code
แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓
และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๓ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

๔.๓ - ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
๑. ความเป็นมา
๑.๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ (๒) ก าหนดให้ ส านั ก งาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
และความเห็น เพื่อประโยชน์ใ นการพิจารณาจัดทายุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูล
เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะอนุกรรมการฯ
๑.๒ สานักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อเป็ นระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหลั กของประเทศส าหรั บการน าเข้ าข้ อมู ลการด าเนิ นการต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ อาทิ โครงการ/การดาเนินงาน แผนระดับที่ ๓ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อมูลสถิติและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีโครงการ/การดาเนินงาน
ในระบบ eMENSCR รวมทั้งสิ้น ๖๙,๕๒๐ โครงการ ซึ่ง เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ ของผู้บังคับบัญชา
(M๗) แล้ว ๔๑,๖๐๙ โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔) และมีแผนระดับที่ ๓ รวมจานวน ๘๑๓ แผน
ซึ่งส่วนมากเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนทั้งหมดในระบบ และมีการรายงาน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ จ านวนทั้ ง สิ้ น ๑๙๕ รายการ นอกจากนี้
การรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.)
จานวนมากถึง ๗,๘๔๙ หน่วยงาน โดยสานักงานฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
เชื่อมโยงระบบ eMENSCR กับระบบ e-PLAN ส่งผลให้ระบบ eMENSCR สามารถติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแล้ว
๑.๓ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวัน ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒ เห็น ชอบการกาหนดหน่ว ยงานเจ้า ภาพขับเคลื่อ น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ (จ.๑ - จ.๓) เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานและบูรณาการ
การแปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal
Relationship : XYZ) รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องดาเนินการนาเข้าข้อมูล
สถิติ สถานการณ์ หรื อข้อมูลอื่น ใดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ สานักงานฯ จึงได้ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับ
รองรับการนาเข้าข้อมูลต่ าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว โดยปัจจุบันมีชุดข้อมูลรวม ๔๕ ชุดข้อมูล
ซึง่ สอดคล้องกับ ๑๑ ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากทั้งหมด ๒๓ ประเด็น
๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มอบหมายสานักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผน
แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๓ ระดับ ส านั ก งบประมาณ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ
ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี วัน ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่ อ ขั บเคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ บรรลุ เ ป้า หมาย

๔.๓ - ๒
ยุทธศาสตร์ช าติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ บนหลักความสัมพันธ์ เ ชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการ ๔ ขั้นตอน ซึ่งต้องเป็นการ
ด าเนิ น การที่ มี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น (data driven) บนฐานข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (evidence base)
ประกอบด้วย (๑) การยึดเป้าหมายร่วมกัน (๒) การวิเคราะห์หาช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย (๓) การจัดลาดับ
ความสาคัญของการเสนอโครงการและการจัดทารายละเอียดโครงการ และ (๔) การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการงบประมาณ และมอบหมายให้สานักงานฯ หน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ และสานักงบประมาณดาเนินการจัดทา
โครงการตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นส าหรั บ ใช้ ใ นการจั ด ท าค าข องบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
โดยสานักงานฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และจัดทาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) เพื่อบรรลุ ๑๔๐ เป้ า หมายแผนแม่ บทย่อย และโครงการสาคั ญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๕๗๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. ข้อ สัง เกตจากการประมวลโครงการ/การดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR และ
ร่ างโครงการสาคั ญประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ จากกระบวนการจัดท าโครงการส าคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ของหน่วยงานของรัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยังมีความท้าทายอันเกิดจากความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
๒.๑ ข้อมูลสนับสนุ นการด าเนินการต่ าง ๆ อาทิ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย ยังมี
ข้อจากัดในการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบนหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่มี
การจั ดเก็บอยู่ ในปัจจุ บั น ยั งมี ข้ อจ ากัดในการสนั บสนุ นการด าเนินการเพื่อบรรลุ ผลลั พธ์ ตามเป้ าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่งานวิจัยและ
การศึกษาต่ า ง ๆ ยั ง ไม่มี ความชั ดเจนถึง ผลการศึ กษาวิจัย ที่จะนาไปสู่ การขับเคลื่ อ นยุทธศาสตร์ช าติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งอาจมีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value
Chain Thailand) ใน ๑๔๐ เป้าหมายไปเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการวิจัย และการจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะส่วนมากยังเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในภาพรวม ที่ไม่ได้มีการระบุได้ถึงการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๒ การรายงานผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน (M๖) ของหน่วยงานของรัฐในระบบ eMENSCR
ยั ง ไม่ ส ามารถสะท้ อ นผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น งานที่ ส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย
ของแผนระดั บต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ยั งมี ข้ อ จ ากั ด ของความครบถ้ ว น ถู กต้ อง และเป็ นปั จจุ บั น ของข้ อมู ล
ด้านงบประมาณเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ความเหมาะสมในการติด ตาม ตรวจสอบ ความก้า วหน้ า
การดาเนินโครงการ
๓. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
สานักงานฯ ได้จัดทาแนวทางการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
บนหลักการความสั มพันธ์เชิงเหตุ และผล (XYZ) และวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) ซึ่งทุกกระบวนการ
จะต้ องเป็นการด าเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence
base) เพื่อให้ การดาเนิ นการแปลงยุ ทธศาสตร์ชาติไปสู่ การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในห้ วงระยะเวลาที่เหลื อ
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ของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดาเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้
๓.๑ จัดทาและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศมีข้อมูลประกอบการดาเนินการต่าง ๆ ที่ สามารถนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานฯ จึงเสนอให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ ข้อมูลสถิติ สถานการณ์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาและปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย
แผนระดับที่ ๓ การจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
และการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
- หน่ ว ยงานเจ้ า ของข้ อ มู ล น าเข้ า ข้ อ มู ล สถิ ติ สถานการณ์ ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า ง
สม่าเสมอบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) ซึ่งสานักงานฯ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิด
ภาครัฐทีเ่ ชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานของรัฐ
๓.๑.๒ งานวิจัย/การศึกษา
- หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนและการกากับ งานวิจัย อาทิ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ต้องกาหนดทิศทางการวิจัย และการจัดทา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผน
แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของประเทศไทย (FVCT) ของ ๑๔๐
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการงานวิจัย และนาเข้างานวิจัยที่แล้วเสร็จในระบบตามรูปแบบ
ทีส่ านักงานฯ กาหนด
๓.๒ การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
จัดทาโครงการ/การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ให้ ยึดแนวทางการ
ดาเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยต้องน าข้ อมู ล สถิ ติ สถานการณ์
งานวิจัย มาประกอบในการจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน ดังนี้
๓.๒.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน
สานักงานฯ สานักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ
(จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดาเนินการ
- หน่วยงานระดับกรม ทบทวนความเหมาะสมและความครอบคลุมของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่หน่วยงานมีภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
- หน่วยงานเจ้ า ภาพแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ทั้ ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) ทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
(Y๑) แต่ละเป้าหมาย ให้มีความครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
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- สานักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง ๓ ระดับ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ (gap analysis) รวมทั้ง
พิ จ ารณาความเหมาะสมและความจ าเป็ นของการทบทวนห่ ว งโซ่ คุ ณค่ าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand) ของ ๑๔๐ เป้ าหมายแผนแม่ บทย่ อย เพื่ อน าไปใช้ เป็ นข้ อมู ล
ประกอบการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน
๓.๒.๒ การจัดทาโครงการสาคัญ (X) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ยวข้ อง ร่ ว มกั นวิ เคราะห์ และจั ดท าโครงการส าคั ญ ของแต่ ล ะปี งบประมาณ ในห้ ว งปี
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ ตามหลักการ
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล (XYZ) ห่ ว งโซ่ คุ ณค่ า ของประเทศไทย (Final Value Chain
Thailand) ของ ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูล
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องประกอบการดาเนินการ
- หน่ วยงานเจ้าของโครงการน าร่ างโครงการเข้าในระบบ eMENSCR ประกอบการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกโครงการสาคัญ (X) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
- สานักงานฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาโครงการสาคัญ
๓.๒.๓ การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของโครงการสาคัญ
- สานักงานฯ สานักงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑ – จ.๓)
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของร่างโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการนาเข้าในระบบ
eMENSCR
๓.๒.๔ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี และรายปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
- ทุกหน่วยงานของรัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทาแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี
และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก โดยให้บรรจุโครงการที่ผ่านการจั ดลาดับความสาคัญ
ในแผนปฏิบัติราชการรายปีร่วมกับการดาเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ
- ส านั ก งบประมาณ ใช้ ข้ อ มู ล แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายปี ประกอบการจั ด สรรงบประมาณ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป
๓.๓ การจัดทาแผนระดับที่ ๓ หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
และคู่ มื อ แนวทางการจั ด ท าแผนและการเสนอแผนระดั บ ที่ ๓ ในส่ ว นของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๓) โดยต้องนาข้อมูล สถิติ
สถานการณ์ งานวิจั ย มาใช้เป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทาแผนระดับที่ ๓ เพื่ อให้ แผนสามารถขับเคลื่ อน
การพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ เป้าหมายแผนแม่บทฯ ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อน
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๓ - ๕
๓.๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR) ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการตามระเบียบว่ าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผลครอบคลุมการดาเนินงานในทุกระดับ
โดยต้องเร่งรัดดาเนินการ ดังนี้
๓.๔.๑ การนาเข้าข้อมูล ทุกหน่วยงานของรัฐนาเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังนี้
๑) ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน (M๑ - M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้ แล้ วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปี ง บประมาณ (ตุ ล าคม - ธั น วาคม) ทั้ ง นี้ ส าหรั บ โครงการ/
การดาเนิ นงาน ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปีปฏิทิน หรือได้รับงบประมาณในลั กษณะอื่น
ขอให้หน่วยงานนาเข้าข้อมูล โครงการ/การดาเนินงานประจาปี ในช่ว งเดือนแรกของแต่ล ะ
ไตรมาส รวมทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น งาน (M๖) ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปี ง บประมาณ
ให้ ห น่ ว ยงานระดั บกองหรื อเที ยบเท่ าที่ น าเข้ าข้ อมู ลโครงการ/การด าเนิ นงาน รายงานผล
การด าเนิ นงานแต่ ล ะไตรมาส พร้ อมทั้ งส่ งอนุ มั ติ ข้ อมู ล (M๗) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น
หลังสิ้นไตรมาส โดยทุกหน่วยงานต้องรายงานผลทุกโครงการ/การดาเนินงาน/กิจกรรมไม่ว่าจะ
ใช้งบประมาณหรือไม่ โดยการรายงานผลต้องสามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ
๒) แผนระดับที่ ๓ ทั้งแผนปฏิบัติราชการรายปี แผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี แผนปฏิบัติการด้าน...
และแผนอื่น ๆ ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการส่งอนุมัติข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ตามที่กาหนด (M๗)
และรายงานผลสัมฤทธิ์ โดยหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตาม
แผนในระบบ eMENSCR ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๔.๒ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้ ระบบ eMENSCR
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบสารสนเทศหลักในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สานักงานฯ
จึงขอเสนอให้มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ โดยเฉพาะระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ของสานักงบประมาณ เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลลั พธ์ ในการด าเนิ นงานต่ อความคุ้ มค่ าและความสอดคล้ องของการจั ดสรรงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ เกิดขึ้ นอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๔.๓ การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
intelligence : AI) โดยส านักงานฯ จะนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการสนับสนุน
การประเมินสถานการณ์การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR เพื่อให้
ระบบสามารถประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ/การดาเนินงาน และใช้ประโยชน์
ในมิ ติ ต่ าง ๆ ที่ มี ความหลากหลายให้ กั บภาคส่ ว นต่ าง ๆ และส านั กงานฯ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลโครงการ/การดาเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.๓ - ๖
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เห็ นชอบแนวทางการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ บนฐานข้อมู ลเชิ งประจั กษ์ ตามข้อ ๓ ตามที่ส านักงานฯ เสนอ
และมอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓
QR Code แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓
และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

QR Code
แนวทางการจัดทาแผนระดับที่ ๓
และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

