การประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

ภาพประกวดจากโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
3.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563 และรายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง)
4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัตบิ นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
nscr.nesdc.go.th
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เรื่องประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระ
ที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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งรั
บ
รองรายงานการประชุ
ม
ระเบียบวาระ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 2
ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563

ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563 และได้แจ้งเวียนขอ
มติ เ พื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ กลั บ มายั ง ส านั ก งานฯ ภายในวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ โดยมี การแจ้งแก้ไขการสะกดชื่อ
“พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ” เป็น “พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในหน้า 5 (ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อ 1.1)
โดยสานักงานฯ ได้ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระ
ที่ 3.1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเพื่อทราบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิม่ เติม
ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

การดาเนินการ

บัญญัติใ ห้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดาเนินการ
ต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บยุท ธศาสตร์ ชาติ รวมถึ งการติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ รู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้มีองค์ประกอบ
ที่เ ป็ น ผู้แ ทนจากภาคส่ ว นที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง สามารถมี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น องค์ ป ระกอบคณะกรรมการ
เพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ความเป็นมา
ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2563
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2563 ส านั ก งานฯ ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม
เพื่ อ ทราบการทาบทาม ศ.พิ เ ศษดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์ เป็ น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ และให้ ส านั ก งานฯ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง
ศ.พิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์ เป็ น
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม เ ติ ม
ในคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยมีการ
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เรื่ อ ง
แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แล้ว
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
และนับวาระต่อเนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระ
ที่ 3.2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเพื่อทราบ

รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กาหนดให้สานักงานฯ จัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินการประจาปีการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

วันที่ 10 กันยายน 2563
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบ
• แนวทางการประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
• เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการ
• กรอบระยะเวลา การจัดทารายงานฯ

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ คณะรั ฐมนตรี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการและรัฐสภา
ทราบ (ภายใน 90 วัน)
ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

วันที่ 27 มกราคม 2564
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทุกคณะมีมติเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการ
ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ประจาปี 2563

รายละเอียดการจัดทารายงานการสรุปผลการดาเนินการฯ

1

2
3

แนวทางการประเมินผล
ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว
ในทุกช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
เค้าโครงสรุปผลการดาเนินการประจาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทนา ผลการดาเนินการตามยุ ทธศาสตร์ชาติแ ละตามแผนการปฏิรูป ประเทศ และ
ประเด็นท้าทายและการดาเนินการในระยะต่อไป
กรอบระยะเวลา
ภาครัฐนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบ
eMENSCR ให้แล้วเสร็จ สานักงานฯ จะดาเนินการจัดทารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

วันที่ 28 ม.ค. 64 นาส่งรายงานสรุปผล
การด าเนิ นการฯ ไปยั งคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หั วหน้ า หน่ วยงาน
ของรั ฐ ได้ แ ก่ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ า ย
ตุ ล าการ องค์ ก รอิ ส ระ หรื อ องค์ ก ร
อัยการ และรัฐสภา

วันที่ 29 ม.ค.64 นาส่งรายงานสรุปผล
การดาเนินการฯ ไปยัง สลค. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการแจ้ง ครม. เพื่อทราบ
ต่อไป
วันที่ 15 ก.พ. 64 ครม. มีมติรับทราบ
รายงานสรุปผลการดาเนินการฯ

สานักงานฯ ได้เผยแพร่ร ายงานฯ ทั้ง 2 ฉบับ ผ่ านทาง
เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th เรียบร้อยแล้ว
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วาระที่ 3.2

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

2. การดาเนินการ

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร

2.1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเทีย่ ว

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2563

ระดับประเด็นแผนแม่บท

37เป้าหมาย

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562
ปี 2563
ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย

6. พืน้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ

ดีขึ้น

7. โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจทิ ลั
8. ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลีย่ นค่านิยมและ
วัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสขุ ภาวะทีด่ ี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก

ระดับแผนแม่บทย่อย

140 เป้าหมาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
19. การบริหารจัดการน้้าทัง้ ระบบ
20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

nscr.nesdc.go.th

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563

เป้าประเด็น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

010001 010002
010001 010002

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

020001

020201 020202 020301 020401 020501

020001

020201 020202 020301 020401 020501
030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

030001 030002
030001 030002
040001 040002

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602
040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

040101 040201
050001 050002 050003 050101 050102
050001 050002 050003 050101 050102
060001 060002 060003 060101 060201

040001 040002

040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
060202

060001 060002 060003 060101 060201 060202
070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
070001
070001
080001
080001
090001 090002
090001 090002

070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

100001

100101 100201 100301

100001

100101 100201 100301
110101 110201 110301 110401 110402 110501

110001
110001
120001 120002
120001 120002
130001
130001
140001
140001
150001
150001
160001
160001
170001
170001
180001
180001

110101 110201 110301 110401 110402 110501
120101 120201
120101 120201
130101 130201 130301 130401 130501
130101 130201 130301 130401 130501
140101 140201 140301
140101 140201 140302
150101 150201 150202
150101 150201 150203
160101 160201 160202
160101 160201 160202
170101 170201
170101 170201
180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501
180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200501

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200502

210001

210101 210102 210201

210001

210101 210102 210201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502
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วาระที่ 3.2

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
2.1.3 ประเด็นท้าทาย

1

การก าหนดการมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ของโครงการต่ อ
การบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลของโครงการ

2

การบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพประเด็ น
แผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ

3

การขั บ เคลื่ อ นโครงการ/การด าเนิ นงาน ให้ เ ป็ นไป
ตามแผนการดาเนินงาน

4

การด าเนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น การบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ของ
หน่วยงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2.1.4 การดาเนินการในระยะต่อไป

1

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ของแผน 3 ระดับ รวมถึงการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ)

2

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจาปี เ พื่อเป็นแผนระดับ 3 หลักในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ

3

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการใน
ทุกระดับอย่างแท้จริง

4

งานศึกษาวิจัยจะต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในภาพรวม

5

หน่วยงานของรัฐจะต้องนาแผนแม่บ ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิ ด -19 พ.ศ. 2564-2565 เป็นกรอบในการจัด ท าโครงการ/
การดาเนินงาน
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2.1 ความก้าวหน้า

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง

เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562
มีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562 10 เรื่อง
ปี 2563 16 เรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศปี 2563

มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต
ปี 2562 26 เรื่อง
ปี 2563 14 เรื่อง

แต่อย่า งไรก็ต าม สานักงานฯ มี ข้อวิเ คราะห์ จากสถานะการ
บรรลุเป้าหมายลดลงจากปี 2562 จานวน 7 เรื่อง ได้แก่

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563
ควรเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้
สถานะการบรรลุเ ป้าหมายดัง กล่ าวมีค่า ลดลง เพื่อนาไปปรั บ
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุ
ของแผนการปฏิรู ป ประเทศเพื่อให้ส ามารถด าเนินการได้ต าม
เป้ า ประสงค์ ข องการปฏิ รู ป ประเทศตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญที่กาหนดได้ต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.2

รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจาปี 2563

2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2.2 ประเด็นท้าทาย

1

การสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจให้กั บหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ สาระสาคัญที่ แท้จริงของกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

2

ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเดียวกันและ
สามารถประเมินและวัดผลความสาเร็จได้อย่างแท้จริง

3

กิ จ กรรมตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศมี ค วามซ้ าซ้ อ นกั บ
ภารกิจปกติของหน่วยงาน ทาให้การปฏิรูปประเทศไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

4

การบู รณาการระหว่า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเชื่ อ มโยงและส่ ง ต่ อ การดาเนิ น งานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น
ซึ่งได้นาประเด็นปัญหา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

2.2.3 การดาเนินการในระยะต่อไป
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการดาเนินงานตามกิจกรรม
ปฏิรูปที่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (Big Rock) ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นแผนการ
ปฏิรูปฉบับปรับปรุง
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปอื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้ ถู กบรรจุ ไว้
ในกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบรับไปดาเนินการในลักษณะของภารกิจปกติ
ของหน่วยงานคู่ขนานกันไป

ส านั กงานฯ จะด าเนิ นการพั ฒนาระบบติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) เพื่ อ รองรั บ การ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ทั้งนี้ สานักงานฯ จะดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ต่อไป
nscr.nesdc.go.th

รายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
14

ระเบียบวาระ
ที่ 3.3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

1.ความเป็นมา สานักนายกรัฐมนตรี มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ อานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ศจพ.

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แนว
ทางการ
ปฏิบัติ
องค์
ประกอบ

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

หน้าทีแ่ ละ
อานาจ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ดาเนิ น การแก้ ไ ขปั ญหาความยากจนและความเหลื่อ มล้ า พร้ อมกับ พั ฒนาคนทุก ช่ วงวั ย
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดาเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ในการจัดทาแผนการดาเนินการและแนวทางการพัฒนา

ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่ อมอบหมายให้ ส่ วนราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ และด าเนิ นการจั ดท าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

2. การดาเนินการระยะต่อไป
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม อบหมาย
ใ ห้ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็ น ประธานกรรมการขจั ด
ความยากจนและพั ฒ นาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(คจพ.) ซึ่ง รองนายกรั ฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
คจพ. ครั้ ง ที่ 1/2564 ในวั น
ศุ ก ร์ ที่ 1 9 มี น า ค ม 25 6 4
ซึ่งมี กลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน สรุปได้
ดังนี้

กลไกการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

ระดับอานวยการ

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)

ระดับอานวยการ
ปฏิบัติการ

ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.)

ศูนย์อานวยการปฏิบตั ิการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขต (ศจพ.ข.)

ระดับปฏิบัติการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.)
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP
ข้ อ สั ง เกต : การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
และการพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ในไทยยั ง ไม่ เ กิ ด
ความยั่งยืนและครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.3

ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP
กรอบการพัฒนาในการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency (พอเพียง)
Sustainability (ยั่งยืน)
Survival (อยู่รอด)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศจพ. ในทุกระดับ (ศจพ.อปท. ศจพ.อ. ศจพ.จ. ศจพ.) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีการพัฒนา

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเอกภาพและความยั่งยืนในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย หน่วยงานของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับจะต้องดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
nscr.nesdc.go.th
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ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP

วาระที่ 3.3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ 4.1 (Big Rock)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเป็นมา
1
มติ ครม.
วันที่ 3 ธ.ค. 62

มติ ครม.
วันที่ 5 พ.ค. 63

เห็นชอบการปรับปรุง
เห็นชอบขยายระยะเวลา
แผนการปฏิรูปประเทศ
การปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ดาเนินการภายใน 90 วัน
แผนแม่บทฯ และมติ ครม.
นับตั้งแต่วนั ที่ประกาศแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบครบถ้วน

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2

4, 11 ก.พ. 64
8 ก.พ. 64

ภายใน
ก.พ. 64

เห็นชอบ
เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบ
คาดว่าจะประกาศ
รายงานต่อรัฐสภา
ให้ครบถ้วนและแต่งตั้งเพิ่มเติม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ในราชกิจจานุเบกษา
(ฉบับปรับปรุง)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
และใช้บงั คับต่อไป
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
* ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ดาเนินงานกิจกรรม สื่อสารสร้างความเข้าใจ การจัดทาแผนปฏิบัติการ
Big Rock คู่ขนานกับ กิจกรรม Big Rock เพื่อ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของแผนเดิม ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ แผนการปฏิรูปประเทศ

1

ส.ส.
มติ ครม.
วันที่ 8 ธ.ค. 63 สว.

มติ ครม.
วันที่ 30 มิ.ย. 63

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ

4

3
nscr.nesdc.go.th

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock

5

การติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามแผนฯ

6
22

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
2

ผลการดาเนินงาน

2.1

2.2

การสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock
เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
7 ธั นวาค ม 2563 ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป
ประเทศสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศร่วมกันจัดทาแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

2.3

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
สู่การปฏิบัติ
ใช้ในการกากับ ติดตาม การดาเนินการปฏิรูป
ประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
จัดส่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ทั้ง 62 แผน มายังสานักงานฯ
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
พิจารณาความเหมาะสม

ให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการ
เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

01 BR
การเมือง

02 BR

การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

03 BR
กฎหมาย

04 BR
กระบวนการ
ยุติธรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง 0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
ของประชาชนในกระบวนการ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายสาธารณะทุกระดับ

สถาบัน
พระปกเกล้า

14

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

30

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน

สานักงาน
ป.ย.ป.

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

19

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 0104 การส่งเสริมการ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
พัฒนาพรรคการเมือง

สานักงาน
ป.ย.ป.

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

12
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

-

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สถาบัน
พระปกเกล้า

8

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน 0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล 0204 สร้างความเข้มแข็งในการ 0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพือ่ ให้ได้มาและรักษา
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
บริหารราชการในระดับพื้นที่
ภาครัฐและการเบิกจ่ายเงิน
ไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถ
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
โดยการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มของ
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม
ประชาชน
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

สานักงาน
ก.พ.ร.

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงาน
ก.พ.

6

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงาน
ก.พ.ร.

5

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ 0303 จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือ 0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมกากับ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ประชาชนในการจัดทา
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
และเสนอร่างกฎหมาย
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อ
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เสรีภาพของประชาชน

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
ยุติธรรม

20

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0401 การให้ประชาชนสามารถติดตาม
0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 0403 การจัดหาทนายความอาสาประจา
ความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงาน
สถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ประเทศ
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม

สานักงาน
กกต.

0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สภา
ทนายความฯ

nscr.nesdc.go.th

2
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงาน
เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

1

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0404 ปฏิรูประบบการปล่อย
ชั่วคราว
สานักงาน
ศาลยุติธรรม

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กรม
บัญชีกลาง

-

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0305 จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อ
รวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้
ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0405 การบันทึกภาพและเสียงในการ
ตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากคาในการสอบสวน

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

6
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

24

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

05 BR
เศรษฐกิจ

06 BR
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

07 BR

สาธารณสุข

08สื่อสารมวลชนBR

เทคโนโลยีสารสนเทศ

09 BR
สังคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
(High Value Added)

กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
กระทรวง
16
ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ
และสิ่งแวดล้อม
0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัตใิ หม่
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติดา้ นสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรค)

0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

13

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการจัดการ Fake News
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ
และสังคม

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

10

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัด
กระทรวง
6
มหาดไทย
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ
(กรมการปกครอง)

สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

17

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0603 การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมอนามัย)

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

5

0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและ
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชน
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
และผู้ป่วย
นวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรค)

8

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0802 การกากับดูแลสื่อออนไลน์

15

กระทรวง
การคลัง

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวง
พาณิชย์

20

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

6

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด

กระทรวง
13
ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ
และสิ่งแวดล้อม
0704 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกีย่ วข้องให้
มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ
เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

8

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

กระทรวง
สาธารณสุข

14

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

กระทรวง
12
การอุดมศึกษา
หน่วยงานร่วม
หน่วยงานร่วม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
และนวัตกรรม
0901 การมีระบบการออมเพือ่ สร้าหลักประกัน 0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง 0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ความรู้ในระดับพืน้ ที่ เพื่อให้สามารถจัด
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม
อาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ
และทั่วถึง

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ 0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน
การลงทุนของไทยใน(Regional
เศรษฐกิจ
Trading/ Investment Center)

-

5

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

nscr.nesdc.go.th

9

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชน
เมืองจัดการตนเอง

กระทรวง
มหาดไทย

6

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน
สานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

5

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

25

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10 BR
พลังงาน

11การป้องกันและBR

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

12 BR
การศึกษา

13 BR
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ 1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
One-Stop-Service โรงไฟฟ้า
ที่แท้จริง

กระทรวง
พลั ง งาน

4

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
พลัง งาน

2

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1102 การพัฒนาระบบคุ้มครอง
ของภาคประชาชนในการ
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

3

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1003 การใช้มาตรการบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

กระทรวง
พลั ง งาน

4

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

1004 การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ New S-Curve
สานักงานคณะกรรม
นโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

4
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1103 การพัฒนากระบวนการ
1104 การพัฒนาระบบราชการ
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส
ไทยให้โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดี
ไร้ผลประโยชน์
ทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

สานักงาน
ป.ป.ช.

4

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สานักงาน
ป.ป.ช.

3
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1201 การสร้างโอกาสและความเสมอ 1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่
ปฐมวัย
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การจ้างงานและการสร้างงาน
ศตวรรษที่ 21

กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา

9
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

16
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1302 การพัฒนาการเรียนรู้และ
ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
เศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ
เอกชนในการขับเคลื่อน

ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

7
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

13
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
ศึกษาธิการ

25
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
ในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง
จัดการกาลังคนของประเทศ
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
แบบบูรณาการ
โอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา

8
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
nscr.nesdc.go.th

6
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

3
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

กระทรวง
พลั ง งาน

5

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนิน
โครงการขนาดใหญ่

สานักงาน
ป.ป.ช.

6
หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ
ระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทย ออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน

กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ

17

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

1305 การบริหารจัดการศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ

10

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

26

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ตัวอย่าง แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
3

1

2

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ร่ ว ม กั บ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ ก าหนด
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
โดยกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
ด้านการเมือง (BR0101) มีหน่วยงานร่วม
ดาเนินการทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ

ช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS)
โดย BR0101 มีช่ว งระยะเวลาที่ คาดว่า จะแล้ วเสร็จของแต่ล ะเป้า หมายย่อย (MS)
ได้แก่ MS1 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 64 MS2/MS3 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 65 MS4
คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ก.ย. 65

4

โครงการและการดาเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock
โดย BR0101 มีทั้งสิ้น 3 เป้าหมายย่อย

ระบุ โ ครงการ/การด าเนิ น งาน
ช่ ว งเวลา แหล่ ง ที่ ม าและวงเงิ น
งบประมาณ
โด ย BR0101 มี โ ค ร ง ก า ร / ก า ร
ดาเนินงาน จานวน 3 โครงการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3
3.1

ข้อสังเกตในการขับเคลื่อนและรายงานผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 แผน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านแล้ว สานักงานฯ มีข้อสังเกตที่สาคัญ ดังนี้

ยังไม่เกิดการประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2

โครงการ/การดาเนินงาน
อาจยังไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

วงเงินงบประมาณที่กาหนดไว้
โครงการ/การดาเนินงาน
ในแผนขับเคลื่อนเป็นการประมาณ ยังไม่มีการจัดลาดับความสาคัญ
การเบื้องต้นเท่านั้น

การรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ ทุกสามเดือน
มีเรื่องและประเด็นจานวนมากที่เป็น
การดาเนินการปกติที่ให้ไม่เห็น
ความคืบหน้าเท่าที่ควร

ปรับรอบการรายงานให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง

ที่ผ่านมาการรายงานมีความล่าช้าและ
ไม่เป็นปัจจุบัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

4.1

การจัดลาดับความสาคัญ 3 กลุ่ม
โครงการ/การดาเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock

1

มีความสาคัญ
จาเป็นเร่งด่วนที่สุด
หากไม่ดาเนินการ
จะทาให้การปฏิรูปประเทศ
ไม่บรรลุผลตามที่กาหนด

3

2

มีความจาเป็นเร่งด่วน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

สศช. ในสานักงานฐานะเลขานุการฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

มีความจาเป็น
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4

แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

4.2

4.3
การติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

เร่งรัดการดาเนินงาน
ของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานร่วมดาเนินการ
สานักงบประมาณ
สานักงานฯ
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

พัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อรองรับส่วนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรม Big Rock
การรายงานความคืบหน้าฯ มาตรา 270

จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น โครงการที่ มี
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
ปรับรอบการรายงานโดยเริ่มนับจากเดือนมีนาคม 2564 ไปทุก 3 เดือน
สาหรับ รอบการรายงานของเดือน ม.ค.- ก.พ.64 จะเป็ น การรายงานแผนขับ เคลื่ อนกิ จกรรม
Big Rock ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ

ก ากั บ ติ ด ตาม และประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนฯ

สานักงานฯ

ในกรณีดาเนินงานไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ให้ สศช. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ดาเนินการตามมาตรา 26 และ 27 ของ พรบ. แผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
30

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
5

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

5.1

ขอความเห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม
ตามที่สานักงานฯ เสนอ

5.2

มอบหมายสานักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินกิจกรรม Big Rock
ข้อ 4 ตามที่สานักงานฯ เสนอ

5.3

มอบหมายสานักงานฯ นาเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 4.2
ในระดับพื้นที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและทุกระดับมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่  แผนการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสูก่ ารปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานในระดับพื้นที่
อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ความครอบคลุมของระบบ eMENSCR ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับ
พื้นที่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ

“ร่วมคิด
ร่วมทา
ร่วมนาไป
ปฏิบัต”ิ

ไปสู่ ก ารด าเนิ น งานในระดั บ พื้ น ที่ อาจยั ง ท าได้ ไ ม่
สมบูรณ์ในปัจจุบัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
การถ่ายระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสกู่ ารปฏิบตั ิผ่านแผนในระดับพื้นที่โดยหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน
ทาโครงการ

ติดตามฯ
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาไปปฏิบัต”ิ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเทีย่ ว
6. พืน
้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ
7. โครงสร้างพืน
้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจท
ิ ลั
8. ผูป
้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลีย่ นค่านิยมและ
วัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสขุ ภาวะทีด่ ี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
19. การบริหารจัดการน้้าทัง้ ระบบ
20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม
23. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

ศึกษา ทาความเข้าใจเป้าหมายระดับชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

080001
080001

080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

090001 090002
090001 090002

090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

100001

100101 100201 100301

100001

100101 100201 100301
110101 110201 110301 110401 110402 110501

110001
110001

กลุ่มจังหวัด

110101 110201 110301 110401 110402 110501
120101 120201

120001 120002
120001 120002

120101 120201
130101 130201 130301 130401 130501

130001
130001

130101 130201 130301 130401 130501
140101 140201 140301

140001
140001

140101 140201 140302
150101 150201 150202

150001
150001

150101 150201 150203
160101 160201 160202

160001
160001

160101 160201 160202
170101 170201

170001
170001

170101 170201
180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

180001
180001

180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200501

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200502

210001

210101 210102 210201

210001

210101 210102 210201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

วิเคราะห์

แผนในระดับพื้นที่ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ช่องว่างเชิงนโยบาย
และช่องว่างการพัฒนาของประเทศ
nscr.nesdc.go.th

จังหวัด

การจัดทาแผน

ในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ)
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒ นาภาคต้ อ งถ่ า ยระดั บ เป้ า หมาย การพั ฒ นาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาภาค

• พิจารณาเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ภาคสามารถสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ จาก 140 เป้าหมาย
• พิจารณาองค์ประกอบ/ปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยทีภ่ าคมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุ
• วิเคราะห์ว่าองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
สามารถช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้
อย่างไรบ้าง
• วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยแห่งความสาเร็จใดบ้างในภาคที่มศี ักยภาพ
สามารถสนับสนุนองค์ประกอบและปัจจัยที่ภาคเกี่ยวข้อง

•วิ เ ค ร า ะ ห์ ว่ า มี ปั จ จั ย แ ห่ ง
ความส าเร็ จ ใดบ้ า งในภาคที่ มี
ศั ก ย ภ า พ ส า ม า ร ถ ส นั บ ส นุ น
องค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ที่ ภ าค
เกี
่ยวข้อง
การกาหนดเป้าหมายแผนภาคในลักษณะ
ที่เป็นการถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนา
มาจากเป้าหมายแผนแม่บทฯ

สาหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ดาเนินการถ่าย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยให้
เริ่มพิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผน
กลุ่มจังหวัดตามลาดับ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตั ว อย่ า งการถ่ า ยระดั บ เป้ า หมายแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 3

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

140

เป้าหมายแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าสูงขึ้น

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

เกษตรกรในพื้นที่ในรับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกษตรกรในพื้นที่ในรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิง่ ขึ้น
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

สาหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ดาเนินการถ่ายระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค

เป้าหมายแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด

โครงการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น

เป้าหมายแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัด

เป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัด

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทาโครงการ
• การจัด ทาโครงการและการด าเนิน งาน ยึดนโยบาย หลัก เกณฑ์และแนวทาง ในการจั ดทาโครงการ ตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กาหนด รวมทั้ง
ดาเนินการตามหลักการจัดทาโครงการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

04

02
การจัดทาโครงการ
 ทบทวน ความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายในระดับพื้นที่
 ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนขับเคลื่อน
ให้ครบถ้วน
 ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการ
พัฒนา
 พิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นของการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย

การร่วมกันคิด
ร่วมกันวิเคราะห์
แบบบูรณาการร่วมกัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาผลกระทบ
ร่วมกันจัดทาโครงการโดยใช้ข้อมูลจากห่วง
ของโครงการที่มีต่อเป้าหมาย
โซ่คุณค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์และ
และสถานการณ์ความเสี่ยง
งานวิจัย
การบรรลุเป้าหมายของแผน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการนาโครงการเข้า
ระบบ eMENSCR
ในระดับพื้นที่
• ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุให้การดาเนินการไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
• ข้อเสนอโครงการ

โครงการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

nscr.nesdc.go.th

หน่วยงานแต่ละระดับ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
• แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และรายปี
ของราชการบริหารส่วนกลาง
• แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ติดตามฯ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

นาเข้าและรายงานผล
หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่นาเข้าโครงการ
และแผนระดับพื้นที่ ในระบบ eMENSCR

ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานที่
สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ ของการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ

ใช้เป็นเครื่องติดตาม
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าและ
ประเมินแผนของพื้นที่ในทุกระดับ
ต้องใช้ระบบ eMENSCR เป็ น
เครื่ องมือหลักในการติดตามแผน
ของพื้นที่ในทุกระดับ

พัฒนาระบบ
สานักงานฯ พัฒนาระบบ eMENSCR
เพื่อรองรับการติดตามแผนในระดับ
พื้นที่

หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดทาโครงการ/การ
ดาเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ข้อเสนอเพือ่ พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1
ในระดับพื้นทีต่ ามที่สานักงานฯ เสนอ

มอบหมายส
านั
ก
งานฯ
น
าผลการพิ
จ
ารณาเสนอต่
อ
2
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 4.3 ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ความเป็นมา

พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
สานักงานฯ มี หน้าที่ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลและ
ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้ งจัดหาและพัฒนาข้อมู ลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการฯ (มาตรา 22 (2))

สานักงานฯ จึงพัฒนาระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สาหรับ นาเข้าข้อมูลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
โครงการ /การดาเนินงาน แผนระดับที่ 3 ตามนัยของมติ ครม. 4 ธ.ค. 60

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ใน 3 ระดับ (จ.1 - จ.3) แปลงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการ XYZ
หน่วยงานของรัฐทุ กหน่วยงานต้องด าเนินการนาเข้าข้อมู ล
สถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นใดในระบบ eMENSCR

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
สานักงานฯ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ สานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship :XYZ)
โดยต้องเป็นการดาเนินการที่มีข้อมูลสนับสนุน (data driven)
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base)

ส านั ก งานฯ จึ ง ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เปิ ด ภาครั ฐ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับรองรับ
การนาเข้าข้อมูลต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

โครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการเชื่อมระบบ eMENSCR
และ e - Plan
ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อสังเกตจากการประมวลผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากกระบวนการจัดทาโครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติประจาปีงบประมาณ 2565

จากการนาเข้าข้อมูลโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการ/การดาเนินงาน
การรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงาน

1

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ข้อมูลเชิงวิชาการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อจากัด
ในการสนับสนุนการดาเนินการเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

2

งานวิจัยและการศึกษาต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนถึงผลการศึกษาวิจัยที่จะนาไปสู่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งอาจมีข้อจากัด
ในการเข้าถึงข้อมูล

3

ผลการวิ จัย และข้ อเสนอแนะส่ วนมากยั ง เป็น ข้อ เสนอเชิง นโยบายในภาพรวม
ที่ไม่ได้มีการระบุได้ถึงการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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1

การรายงานผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน (M6) ของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบ eMENSCR ยังไม่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมาย

2

การติด ตามประเมิ นผลมีข้อจากัดของความครบถ้ว น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของ
ข้อ มู ล ด้ า นงบประมาณเพื่ อ ประกอบการวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมในการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
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ตัวอย่างการจัดทาโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยยังอยู่ในสถานะวิกฤติ
Z
Y2

ที่มาของการจัดทาโครงการยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
การจัดทาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่มีข้อมูลสถิติ หรือ งานวิจัยสนับสนุน
Y1

ไม่มี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูล/งานวิจัย

เข้าไม่ถึง
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
จัดทาโครงการ/การดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทาและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ
• ข้อมูลที่นาเข้าต้องมีความเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)

• นาเข้าข้อมูลการดาเนินงาน/การดาเนิ นการ
และแผนระดับที่ 3
• เชื่ อ มโยงระบบฐาน ข้ อ มู ล กั บ GFMIS แ ละ
e-Budgeting เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล
• พั ฒนาระบบติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผล
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล

โครงการ/
การดาเนินการ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

แผนระดับ 3

แนวทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
nscr.nesdc.go.th

ตามมติ
มองเป้ครม.วั
าร่วนมที 29 ก.ย. 2563 โดยยึดแนวทางการดาเนินการ
ตามมติ
ครม.วัชน่อทีงว่
่ 5าพ.ค.
วิเคราะห์
ง 2563
•จัการมองเป้
าร่วมกัาคั
น ญ • การจัดทาโครงการสาคัญ (X)
ดลาดับความส
• การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
• การจัดลาดับ
จัและความเร่
ดทาแผนปฏิ
ประจาปีาปี
งด่บวนัติราชการประจ
โครงการสาคัญ

จัดทาแผนระดับที่ 3
การจั
ดทาแผนระดั
บไทีปสู่ 3่การปฏิบัติ
เพื
่อแปลงยุ
ทธศาสตร์ชาติ

ด าเนิ น การตามหลั ก การและกระบวนการ
ของมติ ครม. วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2563 และ
คู่ มื อ แนวทางการจั ด ท าแผนและการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
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ข้อมูล

จัดทาและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลอื่น

งานวิจัย/การศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและปรับปรุง
ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้มีความเป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานนาเข้าข้อมูล สถิติ
สถานการณ์ บนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

การให้ทุนและการกากับงานวิจัย
ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศโดยยึดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

data driven

หน่วยงานต้องนาเข้างานวิจัยที่แล้ว
เสร็จในระบบ (Open-D)

(Open-D)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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โครงการ/การดาเนินการ

จัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ให้ยึดแนวทางการดาเนินการตามมติ ครม.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
โดยนาข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัยมาประกอบการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้

 หน่ ว ยงานระดั บ กรม ทบทวนความ
เหมาะสมและความครอบคลุ ม ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
 หน่ วยงานเจ้ าภาพ ทั้ ง 3 ระดั บ ทบทวน
และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมที่มีส่วน
ร่ วมขั บเคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมาย (Y1)
แต่ละเป้าหมายให้มีความครบถ้วน

หน่วยงานของรัฐร่วมกันวิเคราะห์
Gap Analysis และห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย ข้อมูลสถิติ
งานวิจัย ฯลฯ เพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญ

การร่วมกันคิด
ร่วมกันวิเคราะห์
แบบบูรณาการร่วมกัน

• ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุให้การ
ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนด
• ข้อเสนอโครงการสาคัญ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สศช. สงป. ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพ จ.1 – จ.3 พิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของร่าง
โครงการสาคัญที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนาเข้าในระบบ
eMENSCR

• โครงการส าคั ญเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท

โครงการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการรายปี
ที่มีการบรรจุโครงการที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ

nscr.nesdc.go.th

• โครงการอื่ น ๆ /ภารกิ จ
ประจา
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แผนระดับที่ 3

จัดทาแผนระดับที่ 3
หลักการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน…
ทุ กหน่วยงานของรัฐต้องมี แผนปฏิ บัติราชการระยะ

5 ปีและรายปี
เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดั บที่ 2 ไปสู่ การปฏิ บั ติ บนฐานข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี
พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการด้าน... ทุกแผนที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
จะต้องเสนอสานักงานฯ พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (4 ธันวาคม 2560 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563) และดาเนินการตามคู่มือแนวทางการจัดทาแผนและ
การเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัด
หน่ ว ยงาน น าแผนระดั บ ที่

eMENSCR
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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3 ที่ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว เข้ า ระบบ

ตามแนวทางและขั้นตอนที่สานักงานฯ กาหนด
50
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
โครงการ/การดาเนินงาน
หน่วยงานต้องนาเข้าข้อมูลโครงการ + ส่ง
ข้อมูลอนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค.–ธ.ค.)
หน่วยงานต้องรายงานผล + ส่งข้อมู ล
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบ eMENSCR เป็นหลัก

แผนระดับที่ 3

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

หน่วยงานต้องนาเข้า
แผนระดับที่ 3 พร้อมทั้งส่งข้อมูล
อนุมัติ (M7) ให้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ
ตามแผน ในระบบ eMENSCR

โดยเฉพาะ GFMIS และ e-budgeting
เพื่อให้ระบบ eMENSCR สามารถติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณ และ
ผลลัพธ์ในการดาเนินงานต่อความคุ้มค่า
และความสอดคล้องของการจัดสรร
งบประมาณ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
มาใช้ในการสนับสนุน
การประเมินสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR

หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1

เห็นชอบแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามแนวทางที่สานักงานฯ เสนอ

2

มอบหมายสานักงานฯ นาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระ
ที่ 5

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

nscr.nesdc.go.th
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Back up
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4.3

านักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ให้รองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การติดตามการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ต่อ) สการด
าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

สานักงานฯ นารายละเอียด
ของแผนการขับเคลื่อนฯ
เข้าในระบบ eMENSCR
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น

หน่วยงานหลัก และ หน่วยงานร่วมดาเนินการ

(เฉพาะที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน)
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน M1-M5
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลการดาเนินงาน M6
รอบสิ้นไตรมาสที่ 2
ภายในเดือนเมษายน 2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน
(M6) เป็นรายไตรมาส

* นาเข้าข้อมูลได้เฉพาะโครงการ/การดาเนินการที่ปรากฏในแผนการขับเคลื่อน
โดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการเท่านั้น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ประมวลและสรุปความคืบหน้า
ของประเด็น Big Rock
ประจาไตรมาส
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผลการดาเนินงาน
2
างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
2.1 การสร้
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการ

2.2

ปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock

กรอบการขับเคลื่อนที่สาคัญ

แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock)
เครื่องมือในการกากับติดตามการดาเนินงาน
การติดตามการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการ
การเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.3
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
36 หน่วยงาน

จัดทาแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock 62 แผนฯ

นาส่ง
สศช. ในฐานะ
สานักงานเลขานุการฯ
nscr.nesdc.go.th

บรรลุเป้าหมายประเด็น
การปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
พิจารณาความเหมาะสม
แล้วเสร็จ มกราคม 2564
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1 การเมือง

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

14

ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ

BR0101

การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถาบันพระปกเกล้า

BR0102

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

19

ปีงบประมาณ 2564 : 33 โครงการ

BR0103

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

สานักงาน ป.ย.ป.

3

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ

BR0104

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

BR0105

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สถาบันพระปกเกล้า
nscr.nesdc.go.th

8

ปีงบประมาณ 2565 : 15 โครงการ

ปีงบประมาณ 2564 : 9 โครงการ

ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

2 การบริหารราชการแผ่นดิน

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

BR0203

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

BR0204

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

BR0205

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กรมบัญชีกลาง

nscr.nesdc.go.th

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

30

ปีงบประมาณ 2564 : 65 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 37 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 5 โครงการย่อย

3
6

5
-

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3 กฎหมาย

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

BR0301

จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน

สานักงาน ป.ย.ป.

3

หมายเหตุ : การดาเนินงานขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน (คปก. เร่งด่วน)

BR0302

จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

BR0303

จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม

20

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

BR0304

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

1

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

BR0305

จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน

สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

-

ปีงบประมาณ 2564 : 2 โครงการ

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

4 กระบวนการยุติธรรม
BR0401

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ
ในกระบวนการยุติธรรม

BR0402

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

12

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

-

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

BR0403

การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

BR0404

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

สานักงานศาลยุติธรรม

-

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

BR0405

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน

สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

6

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

2

ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

5 เศรษฐกิจ

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

BR0501

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

BR0502

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

10

BR0503

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย

สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

17

BR0504

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment Center)

BR0505

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
nscr.nesdc.go.th

3

20

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 26 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 25 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 35 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 12 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ

ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ

6

ปีงบประมาณ 2565 : 28 โครงการ

ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ
61

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

BR0601

BR0602

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝั่ งรายจังหวัด

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16

กระทรวง
มหาดไทย (กรมการ
ปกครอง)

6

BR0603

การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย

BR0604

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบ
ตาพุด

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

nscr.nesdc.go.th

5

13

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 22 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 19 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 12 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 13 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 16 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการ
62

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

7 สาธารณสุข

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 12 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 3 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 6 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 10 โครงการ

BR0701

การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรค)

13

BR0702

การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมควบคุมโรค)

8

BR0703

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข
(กรมอนามัย)

15

BR0704

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

8

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ

BR0705

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และ
การร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข

14

ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

BR0801

BR0802

BR0803

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
จัดการ Fake News

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

กระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

-

ปีงบประมาณ 2564 : โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : โครงการ

-

ปีงบประมาณ 2564 : โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : โครงการ

12

ปีงบประมาณ 2564 : โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : โครงการ

64

วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

9 สังคม

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

กระทรวงการคลัง

3

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ

BR0901

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

BR0902

ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

กระทรวงมหาดไทย

5

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ
เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงินได้รายได้อื่น :
2 โครงการ

BR0903

การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

9

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ

BR0904

การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

กระทรวงมหาดไทย

6

ปีงบประมาณ 2564 : 5 โครงการ

BR0905

การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

5

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10 พลังงาน

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

BR1001

ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง

กระทรวงพลังงาน

4

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 5 โครงการ

BR1002

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

กระทรวงพลังงาน

2

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 5 โครงการ

BR1003

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงพลังงาน

4

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ

ส่ำนักงำนคณะกรรม
นโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก

4

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ

กระทรวงพลังงาน

5

ปีงบประมาณ 2564 : 8 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ

BR1004

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ New S-Curve

BR1005

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

11

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)

3

ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 1 โครงการ

BR1101

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

BR1102

การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

สานักงาน ป.ป.ช

3

ปีงบประมาณ 2564 : 8 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ

BR1103

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

สานักงาน ป.ป.ช

4

ปีงบประมาณ 2564 : 13 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 14 โครงการ

BR1104

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

สานักงาน ป.ป.ช

3

ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

สานักงาน ป.ป.ช

6

ปีงบประมาณ 2564 : 9 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : ดาเนินการต่อเนื่อง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

nscr.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

12 การศึกษา

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

9

ปีงบประมาณ 2565 : 10 โครงการ

BR1201

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

BR1202

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

BR1203

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

13

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 4 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 4 โครงการย่อย

BR1204

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

25

ปีงบประมาณ 2564 : 3 โครงการ

BR1205

การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

17

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 3 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 1 โครงการย่อย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

nscr.nesdc.go.th

16

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ
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วาระที่ 4.1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

13

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานรับผู้รับผิดชอบหลัก

จานวนหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการ

การขับเคลื่อนผ่านโครงการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)

7

ปีงบประมาณ 2564 : 4 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 5 โครงการ

BR1301

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

BR1302

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

กระทรวงวัฒนธรรม

8

ปีงบประมาณ 2564 : 15 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 25 โครงการ

BR1303

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

6

ปีงบประมาณ 2564 : 10 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 13 โครงการ

BR1304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

3

ปีงบประมาณ 2564 : 1 โครงการ
ขอรับจัดสรรงบกลาง 2564 : 2 โครงการ

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10

ปีงบประมาณ 2564 : 7 โครงการ
ปีงบประมาณ 2565 : 2 โครงการ

BR1305

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
หลักการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

1

- ข้อมูล/สถิติ/สถานการณ์
- งานวิจัย/การศึกษา
- อื่น ๆ

driven

ระบบ Open-D เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ + data

ข้อมูลสนับสนุนที่สอดคล้อง
และครอบคลุมการดาเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ

2

โครงการ/การดาเนินงาน ที่ใช้ข้อมูล
ข้อ มู ล /สถิ ติ / สถานการณ์ / งานวิ จัย /
การศึ ก ษา และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบการดาเนินการ

แผนระดับที่ 3

3

มีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผน
หลั ก เพื่ อ แปลงยุ ท ธศาสตร์
ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสู่
การปฏิบัติ และมีแผนระดับที่
3 อื่น ๆ เท่าที่จาเป็น

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยใช้ระบบ eMENSCR เป็นหลัก

4

ต้องเชื่อมโยงระบบงบประมาณ

เชื่อมระบบแล้ว

เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล

e-budgeting

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

สาระสาคัญ ระบบ TPMAP ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ
คนจนอยู่ที่ไหน ?

ใครคือคนจน ?

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

นายกฯ มีคาสั่งการ ในการใช้ Big Data
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ปัญหาของคนจน
คืออะไร ?

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

แก้ไขปัญหาคนจน
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ?

TPMAP เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคล ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของครั วเรื อนและบุคคลที่มีความจาเป็ นต้องได้รับการพั ฒนาและช่วยเหลื อ
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

เมษายน 2562

มกราคม 2561

สานักงานฯ และ NECTEC ได้มีการประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพื่อขยายผลการใช้งาน TPMAP ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อสั่งการให้ กบภ. นาระบบ TPMAP 1.0
ไปใช้ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน

สานักงานฯ และ NECTEC

สานักงาน ฯ ได้ดาเนินการ

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

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

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

สาระสาคัญ ระบบ TPMAP

หลักการของระบบ TPMAP

ข้อมูลของระบบ TPMAP

ข้อมูลระดับรายจังหวัดและตาบล

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

ข้อมูลชี้เป้า
ระดับบุคคล
ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)
คนจนเป้าหมาย : ที่อยู่ในการสารวจ ข้อมูล จปฐ. และ
ตกเกณฑ์ MPI และเป็นลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
nscr.nesdc.go.th
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การประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

