
nscr.nesdc.go.th 1 19 ตุลาคม 2563 

การประชุม 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ 

ปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563 

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เอกสารประกอบการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุม 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ ครั้งท่ี 2/2563  
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 ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 

ความเป็นมา 

2. รับรองรายงานการประชมุท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ คร้ังที่ 2/2563  

 ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ  
ครั้งที่ 2/2563 และแจ้งเวียนไปยังประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ โดยขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ 
กลับมายังส านักงานฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรรมการฯ ทุกท่าน ได้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมโดยไม่มีแก้ไข 

ผลการด าเนินการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าดว้ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดัท ารา่งแผน 
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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3. ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

ม อ บ ห ม า ย ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ฯ 
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบท่ีประชุม
ร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 
การจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 8  ตามขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป 

เค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

บทน า 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (เกริ่นน าหลักการและเหตุผลในการด าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยส าคัญ) 
1) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว) 
3)  ระยะเวลาด าเนินการรวม 
4)  ประมาณการวงเงนิรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
5)  ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
 5.1) ขั้นตอนที่ 1 / ระยะเวลาด าเนินการ  
 5.2) ขั้นตอนที่ .. 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 .. (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม)  

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

2.1 

1.1 

1.2 

2.2 

2.3 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 

เห็ นชอบ เค้ า โครงการปรับปรุ ง
แผนการปฏิ รู ปประ เทศ  ตาม ท่ี
ส านักงานฯ เสนอ  

1 
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3. ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

ประธานที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ลงนามในระเบียบที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
 ระเบียบที่ประชุมรว่มประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง 

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



nscr.nesdc.go.th 9 19 ตุลาคม 2563 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

30 วัน 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

คณะกรรมการยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 
17 ส.ค. 63 

ตุลาคม 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ที่ประชุมร่วมประธาน 
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
พิจารณา 15 ต.ค. 63 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา (ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 

คณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการปฏิรูป
เพ่ิมเติม 

30 มิ.ย. 63 45 วัน 

ธันวาคม 

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

14 ก.ค. 63 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา 9 พ.ย. 63 

รายงานรัฐสภาทราบ
และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

ตุลาคม 63 

19 ต.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธาน 

กรรมการปฏิรูป 
ทุกคณะ 
พิจารณา 

คณะรัฐมนตรี 
พิจารณา  

(ภายใน 30 วัน) 

ส่งแผน ฯ ให้ สศช. 
28 ก.ย. 63 

พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
พิจารณา  
9 พ.ย. 63 

พฤษภาคม 62 เมษายน 62 เมษายน 61 ตุลาคม 61 ธันวาคม 62 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน 11 ด้าน 

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

6 เม.ย. 61  

8 ต.ค. 61  
ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติไดป้ระกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  
จ านวน 23 ประเด็น  

18 เม.ย. 62  

7 พ.ค. 62 
ครม.เห็นชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ตามที่คณะกรรมการอิสระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 

ครม.เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

3 ธ.ค. 62 

30 วัน 

มิถุนายน 63 กรกฎาคม 63 สิงหาคม 63 กันยายน 63 

คณะกรรมการ 
ยกร่างการปรับปรุง 
แผนปฏิรูปประเทศ 

17 ส.ค. 63 
ส่งร่างฯ แรกให้ สศช. 

รับฟังความคิดเห็น  

ปรับปรุงแผน ฯ 

15 วัน 

ครม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิรูปเพ่ิมเติม 
30 มิ.ย. 63 

45 วัน 

90 วันนับตั้งแต่วันที่แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 

14 ก.ค. 63 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ

ปฏิรูปประเทศทุกคณะ  
ครั้งที่ 2/2563 

ประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น 
2 - 3 ก.ย. 63 

พฤษภาคม 63 

 5 พ.ค. 63 
ครม.เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลา 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ   

90 วันนับตั้งแตว่ันทีแ่ต่งตั้งกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม 

ความเป็นมา 

ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏริูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้ 

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ  
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย 

ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  

พิจารณาความเห็นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ระยะเวลาการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ 

การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  
ส านักงานฯ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจัดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

Line @nscr  

หนังสือถึงทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

เว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th  

การประชุมรับฟังความเห็นฯ 
ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรช์าติ  
ครั้งที่ 2/2563  

วันที่ 18 ส.ค.63 ถึง 3 ก.ย.63 

18 ส.ค.63 ถึง 3 ก.ย.63 

หนังสือลงวันที่ 18 ส.ค. 63 ให้ความคิดเห็น 
ต่อการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ 

วันที่ 2 และ 3 ก.ย.63  

วันที่ 10 ก.ย.63  

ช่วงเวลา ประเด็นความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 

ประเด็นความเห็นของคณะกรรมการฯ 

• การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
• การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป 
• การให้ความรู้แก้ประชาชนในเร่ืองต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
• ควรจ ากัดจ านวนกฎหมายและยกระดับกฎหมายให้ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพของประชาชน  
• การจัดท าฐานข้อมูล Big Data 
• การส่งเสริมการเก็บออมเพ่ือเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ 
• การบูรณาการของภาคส่วนต่างๆในการด าเนินการ 
• การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในด้านต่างๆ 
• ความโปร่งใสและการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ 
• การพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน และ

สร้างอาชีพ 
• ควรปรับปรุงการนิยามค าส าคัญให้เข้าใจตรงกันในทุกหน่วยงาน 

• เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ 

• เพิ่มเติมประเด็นหรือขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญในกิจกรรมปฏิรูป 
• ทบทวน ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็น

รูปธรรม 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุแผนการปฏิรูปประเทศ 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านการเมือง 1 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งท่ี 2/2563 สรุปรับฟังความเห็น 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

ระบุเฉพาะความเห็นที่มี
ประเด็น 

ระบุเฉพาะที่มีความเห็น 
ระบุกิจกรรมที่ใช้ไปรับฟัง

ความคิดเห็น 
ที่เมืองทองธาน ี

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

2 

ด้านกฎหมาย 3 

4 ด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม 

• ควรน าเสนอเนื้อหาสาระทางการเมืองที่กระชับ เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อโซเชียล
มีเดียเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่  

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  
• ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งเพื่อแก้ปัญหาใหต้รงจุด กระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่น ส่งเสริมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพและภูมิสังคม  

• ควรขับเคลื่อนให้เกิด Big Data หรือ Data Government 
• ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐให้คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
• พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  
• เชื่อมโยงหน่วยงานและฐานข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้าง และน าระบบดิจิทัลมา

ขับเคลื่อน 
• ทบทวนกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ให้ทันสมัยเข้าใจง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน  
• มีการบังคับใช้ที่ดี จริงจัง เข้มข้น เด็ดขาด และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้

กฎหมาย  
• มีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมาย  
• มีการจัดการระบบกฎหมายอย่างเป็นระเบียบ  
• มีการให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

• ควรแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบันทึกภาพและเสียงในการจับกุมที่อยู่ใน
ครอบครองของรัฐ ซึ่งอยากต่อการเข้าถึงและท าให้ผู้ต้องหามีความเสียเปรียบ 

• เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรม 

• ทบทวนค าว่า “พลิกโฉม” ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ให้
ความส าคัญการใช้ Big Data เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการ  

• เพิ่มเติมประเด็นการเบิกจ่ายของภาครัฐให้รวดเร็ว ใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 

• ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการ
อนุมัติ และการอนุญาตองทางราชการ เพื่อให้กฎหมายมี
ความทันสมัย 

• เพิ่มเติมกิจกรรมการปรับปรุงการลดโทษของกรมราชทัณฑ์ 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ครั้งที่ 2/2563 สรุปรับฟังความเห็น 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

ระบุเฉพาะความเห็นที่มี
ประเด็น 

ระบุเฉพาะที่มีความเห็น 
ระบุกิจกรรมที่ใช้ไปรับฟัง

ความคิดเห็น 
ที่เมืองทองธาน ี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 6 

ด้านสาธารณสุข 7 
ด้านสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยสีารสนเทศ  8 

ด้านสังคม 9 

ด้านเศรษฐกิจ 5 

- 

สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุแผนการปฏิรูปประเทศ 

• สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี  
• ส่งเสริมบทบาทวิสาหกิจชุมชน  
• ข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจ Start-up  
• ยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าและการลงทุน  
• มีการเตรียมความพร้อมด้านทักษาและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ 
• ควรหาแนวทางเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี  
• ส่งเสริมแนวทาง คนอยู่กับป่า และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน  
• สร้างการรับรู้ในเร่ืองการบริหารจัดการทะเล  
• ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลน้ าบาดาล ท าระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงน้ าท้ังระบบ สร้าง 

Bio Indicator  
• เพ่ิมเติมกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูมลพิษ และการจัดการลดมลพิษในพ้ืนที่ท่ีประสบปัญหา 

• ควรกระจายอ านาจด้านการบริการสาธารณสุขให้ท้องถิ่นด าเนินการด้านระบบ
สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

•  มุ่งเน้นความส าคัญของต้นเหตุของโรค และวิธีการป้องกันมากกว่าการรักษา   
• ควรมุ่งให้ความตระหนักถึงความรอบรู้ทางสุขภาพ  
• ส่งเสริมให้มีการออมเงินในทุกช่วงวัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่วันสูงอายุ 

• การบริหารจัดการข้อมูลของรัฐยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  
• ท าให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ  และสื่อมวลชนต้องมีองค์ความรู้พอท่ีจะตีความข่าว และ

ถ่ายทอดความเห็นสู่สาธารณชน 
• ควรส่งเสริมสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และบูรณาการกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ 

• เพิ่มเติมประเด็นการจัดหาตลาดให้กับสินค้าเกษตรมูลค่าสงู
อยา่งครบวงจร  

• ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
• เร่งรัดการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

• ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 

• เพ่ิมเติมประเด็นการดูแลพ้ืนที่ชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะทางทะเลและชายฝั่ง 

• เพ่ิมเติมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM 2.5)  

• เพ่ิมเติมการบริการจัดการสื่อทีผิ่ดกฎหมายใหเ้กิดความครอบคลุมใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1  

• เพ่ิมเติมการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2  
• เพ่ิมเติมการรู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละการสร้างภูมิคุ้นกันใหป้ระชาชนใน

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
• ขยายอายุการรับสมัครและขยายอายุการรับเงินคืนของกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 40  
• ควรมีการออมในรูปแบบบังคับเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ  
• ควรก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางสังคมของประเทศ 

มีการจัดเก็บข้อมูลแบบครัวเรือน  
• ก าหนดค านิยามของคนพิการยังไม่ตรงกัน  
• ควรมีการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนเมือง  

• เพิ่มเติมการสร้างหลักประกันรายได้ก่อนเกษียนและหลังวัยเกษียณใน
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้คนหลังวัย
เกษียณสามารถพึ่งพาตนเองและมีงานท า  

• เพิ่มประเด็นการพัฒนาเมืองในกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 และปรับช่ือจาก “การ
ออกกฎระเบียบ” เป็น “การจัดระเบียบ”  

• ให้ความส าคัญกับการท าให้ประชาชนใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรม
ปฏิรูปท่ี 5 โดยเน้นไปท่ีการหาท่ีดินท ากินให้กับประชาชน 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 สรุปรับฟังความเห็น 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

ระบุเฉพาะความเห็นที่มี
ประเด็น 

ระบุเฉพาะที่มีความเห็น 
ระบุกิจกรรมที่ใช้ไปรับฟัง

ความคิดเห็น 
ที่เมืองทองธาน ี

11 

ด้านการศึกษา 12 

13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านพลังงาน 10 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

• เห็นด้วยกับการลดขั้นตอนการด าเนินการและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้
พลังงานทดแทนได้ง่ายยิ่งข้ึน การสร้างความน่าเช่ือถือด้านข้อมูลพลังงาน การใช้
มาตรการESCO  และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตเลียมเพ่ือรองรับ  
New S-Curve  

• การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและเปิดใหัมีการแข่งขัน  

• ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเร่งรัด
กระบวนการและลดขั้นตอนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  

• ให้ความส าคัญกับประเด็นการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวมวลจาก
การเกษตร 

• ควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองและมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพ้ืนที่  

• ควรมีระบบคุ้มครองพยานหรือเยียวยาครอบครัวผู้แจ้งเบาะแสให้เหมาะสม มีการปรับ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพิจารณาและตัดสินคดี  

• ควรมีการปรับทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ควรก าหนดให้มีการยื่นบัญชี
ตั้งแต่เข้ารับราชการและบังคับใช้อย่างจริงจัง  

• ควรมีการตรวจสอบการทุจริตในทุกโครงการไม่ใช่เน้นที่โครงการใหญ่เท่านั้น 

• ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้ชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

• ควรนิยามค าว่า “เด็กนอกระบบ” ให้ชัดเจน  
• ควรส่งเสริมให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน  
• สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกช่วงวัยโดยไม่จ ากัดเฉพาะด้านวิชาการ  
• ควรจัดการเรียนการสอนแบบ active learning พัฒนาผู้เรียนตามแนวพหุปัญญา  
• ปรับการผลิตครูให้เป็นแบบเจาะจงเฉพาะกลุม่ และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพ 
• ควรให้ มท. หรือ ศธ. เป็นหน่วยงานหลัก ดศ. สนับสนุนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 6 

• ทบทวนชื่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

• เพิ่มเติมการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้า
ร่วมฝึกปฏิบัติการท างานในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2  

• ควรเพิ่มกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและเสริมสร้างพัฒนาหลกัคิด วิสัยทัศน์และทัศนคติ
ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาด้วย 

• ควรใช้หลักทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจและปัญญา  
• น าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยใหม่  
• การออกก าลังกาย เล่นกีฬา สร้างโอกาสทางการกีฬา และกีฬาส าหรับคนพิการ  
• พัฒนาทักษะแรงงาน สร้างงาน คุ้มครองแรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม  
• พัฒนาระบบรับเข้าข้าราชการ  

• การน าค่านิยมที่ดีมาปรับหลักคิดและทัศนคติการพัฒนา
จิตใจโดยใช้ศาสนาและศิลปะ รวมทั้งน าวัฒนธรรมมาพัฒนา
แลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุแผนการปฏิรูปประเทศ 
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 13 ด้าน  

น าประเด็นความเห็น  
ไปใช้ในการปรับปรุง 

กิจกรรม Big Rock เป้าหมาย  
และตัวช้ีวัด ของแผนฯ 

4. ความเห็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

ผลการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 
ทั้ง 13 ประเด็น 

สรุปได้ดังนี้ 

ร่าง  
แผนการปฏิรูปประเทศ  

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 :  
  รับทราบแนวทางด าเนินการส าหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock โดยส านักงานฯ จะ
เสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเป็นภารกจิปกตขิองหน่วยงานต่อไป 
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1 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้าน 
การเมือง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตลอดจน

เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความเป็น

ความเป็นประชาธิปไตยของ

ของประเทศไทย 

63 65 

Democracy Index 6.75 7 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านการเมือง 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่ ง เส ริมความ รู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

3.  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

5.  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
     เพ่ือการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน กกต. 

สถาบันพระปกเกล้า 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุกระดับ 
โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 

- การผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. …. 

- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ท่ีครอบคลุมท้ังออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นท่ี 
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเน้ือหาร่วมสมัย และสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บูรณาการการท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน 
- ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

- ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

- บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนข้อเสนอ
ดังกล่าว 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี การเลือกต้ัง และการเลือกต้ัง
ข้ันต้น (Primary Vote) 

- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์และเชิงวิชาการ 

- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

010102 
010103 

200301 
200302 

210101 

010102 
010103 

010102 
010103 

010103 

1 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ

น านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ

จัดล าดับขององค์การ

สหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 60  
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 60  
อันดับแรก 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
การบริหาร 
ราชการ 
แผ่นดิน 

2 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

200101 080102 
1.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
 การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

2.  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี 
 ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

 สถานการณ ์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

ดศ. 

 การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกระทรวงเป็นนิติบุคคล 
 รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กร

บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
 การมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ 
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

ส านักงาน กพร. 

 ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล 
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐ  
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการ 

 ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

200501 ส านักงาน กพ. 

3.  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ 
 ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี  
 และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม 

 เปลี่ยนระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ด าเนินการจัดท าเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่ง
ระดับสูงท่ีส าคัญ(Role Clarification)  

 ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

 เปลี่ยนระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น 
ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ด าเนินการจัดท าเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของ
ต าแหน่งระดับสูงท่ีส าคัญ (Role Clarification)  

 ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

200301 
200302 

150101 

4.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่  
 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการท างานท่ีเน้นการบูรณา
การ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นท่ี  

ส านักงาน กพร. 
 พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ในจังหวัดท่ีมีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน 
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ท างานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง  

200101 
200301 
200501 

5.  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ 
 การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า  
 โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุก
ข้ันตอน 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ  
 เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของ

หน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กรมบัญชีกลาง 
 ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์  
 จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)  
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคช่ันสนับสนุน  

(Shared Application Enabling Services)  
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   

(Big data)  ภาครัฐ และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

200101 

220101 

2 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. กฎหมายและกระบวนงานที่

ล้าสมัย ก่อให้เกิดความเหลื่อม

ล้ าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระ

แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพได้รับการ

ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

ร้อยละของจ านวนกระบวนงานที่
เกี่ยวกับการอนุญาตและการ

ปรับปรุงกฎหมายตามผล
การศึกษาวิเคราะห์ทบทวน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต ได้รับการด าเนินการ  

ร้อยละ 80 ของจ านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนทีส่ านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ

ปรับปรุง  

ร้อยละ 100 ของจ านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนที่ส านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ

ปรับปรุง 
2. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 

และปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประชาชน 

จ านวนแผนงานหรือโครงการใน

การจัดท าประมวลกฎหมาย 

และกฎ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง

ได้โดยสะดวก 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
กฎหมาย 

3 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านกฎหมาย 
ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

110401 
110501 

110301 
110402 

120101 

120101 

1.  จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
 ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ 

 ทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด

 ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่

 ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยี

 มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

5.  จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

กสศ. / ศธ.  

ศธ./ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ 

อว.TEDC/ศธ. 

สอศ. 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวยั  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดบัพื้นที่ และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนรว่มของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  

- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ - จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นท่ี และการคัด
กรองสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพเฉพาะด้านและ
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของ

สถาบันอุดมศึกษาประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงาน

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
- ติดตามและประเมินผล  

- น าผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการ
อนุญาต จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 

- ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น 
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงาน 
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน 

- มีการจัดท าร่างกฎหมาย 
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
พิจารณาน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดให้มีกลไกเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน 
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเร่ืองด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ 

ส านักงาน ป.ย.ป./ 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

สคก. 

ยธ./ส านักงาน ก.พ.ร. 

สผ. 

สคก. 

220101 

220101 

220101 

220101 
220102 

220101 
220103 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. การอ านวยความ

ยุติธรรมในแต่ละ

ขั้นตอนเป็นไปอย่าง

โปร่งใส แล้วเสร็จตาม

กรอบระยะเวลาที่

ก าหนด และเข้าถึง

ง่ายโดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของจ านวนกระบวนการในการ
อ านวยความยุติธรรมที่มีการก าหนด 

ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
และการตรวจสอบความคืบหน้า 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนกระบวนการ
ในการอ านวยความยุติธรรม 

ท่ีมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบ 

ความคืบหน้า 

ร้อยละ 100 ของจ านวนกระบวนการ 
ในการอ านวยความยุติธรรมที่มีการ

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 
ในแตล่ะขั้นตอนและการตรวจสอบความ

คืบหน้า 
ประเภทและระดับของมาตรการที่ก าหนด

ขึ้น เพื่อการเข้าถึงการอ านวยความ
ยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

ทีม่ีการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้เข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่มีการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค 

สัดส่วนของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดทีี่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
ทีไ่ด้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคู่ความและผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส ที่ได้รับความคุ้มครอง
สิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ร้อยละ 100 ของคู่ความและผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส ที่ได้รับความคุ้มครอง
สิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

2. การบังคับการตาม

กฎหมายเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ า และพัฒนา

ระบบการบริหารงาน

ยุติธรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่เลือก

ปฏิบัติและเป็นธรรม 

อัตราส่วนของจ านวนขั้นตอนในการอ านวย
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนขั้นตอนท่ีส าคัญ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนขั้นตอนท่ีส าคัญ 

ประเภทและระดับของมาตรการที่รฐั
ก าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาคใน

กระบวนการยุติธรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  ของมาตรการ 
เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ 
ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 ของมาตรการ  
เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความ
สะดวก ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุ

คนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส  
ในกระบวนการ ยุติธรรม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน
กระบวนการ 
ยุติธรรม 
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ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
    ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

2.  การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่

3.  การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 
    ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

4.  ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 

5.  การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม  
    และการสอบปากค าในการสอบสวน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

สภาทนายความ  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ส านักงานศาลยุติธรรม  

ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ  

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของสถานีต ารวจท่ัวประเทศ  

- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ 
- เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล

การด าเนินโครงการ 
- สร้างช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 
- จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราว 
- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เคร่ืองติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

และพัฒนาระบบก ากับดูแล 
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี  
และประกาศให้สาธารณชนทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

220102 
220201 

220201 

220201 

220201 

220201 

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

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเช่ือมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

- จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ  

และติดตามประเมินผล  
 

4 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ยกระดับศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ี

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for 
Management Development: IMD)  

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกทีไ่ด้รับ 

การจัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด 

2. กระจายความเจริญและ 

ความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ดา้นรายได ้

ลดลงเหลือ 0.41 ลดลงเหลือ 0.41 

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ

กลไกสถาบันบริหารจัดการ

เศรษฐกิจของประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for 

Management Development: IMD) 

อยู่ในอันดับ 2 

ของอาเซียน 

อยู่ในอันดับ 2  

ของอาเซียน 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
เศรษฐกิจ 

5 
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทย ในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย 
- ขยายพื้นท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม  
- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร  
- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร  
- สร้าง Smart Farmer   
- ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์

จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

กษ. / พณ.  

กก. 

สสว. / อว. 

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model  
- พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
- ส่งเสริมด้านท่ีพัก  
- เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- สนับสนุนการท่องเท่ียวเรือส าราญทางน้ า  

- พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) 
- สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
- ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ 
- อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ  

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผู้ประกอบการ 
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ 
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

BOI / พณ. / กค. 

รง. / ศธ. / อว. 

ด้านเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

040101  

030301 
030401 
030501 
030502 
030601 

160201 

040201 

050101 
050102 
050301 

050302 
050303 
050401 

080101 
080302 

230301 

090102 
090202 
090302 

190202 
190203 

220102 

200101 

110401 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 5 

- ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs  
- ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
- เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs  
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการท่ีสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

เพิ่มและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
1. หยุดยั้งและป้องกันการ

ท าลายทรัพยากรป่าไม้

ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก

รูปแบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลอัตราการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ 
น้อยกว่าปีก่อนหน้า 

อัตราการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ 
น้อยกว่าปีก่อนหน้า 

การติดตามและตรวจสอบการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่า
ไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลง

อย่างทันท่วงท ี

มีข้อมูลรายงานการติดตามและ
ตรวจสอบการท าลายทรัพยากรป่าไม้

เชิงพื้นที่ท่ีครอบคลุมและทัน
เหตุการณ์ 

มีข้อมูลรายงานการติดตามและ
ตรวจสอบการท าลายทรัพยากรป่า
ไม้เชิงพื้นที่ท่ีครอบคลุมและทัน

เหตุการณ์ 

2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ  

ป่าชุมชน และพื้นที่สี

เขียวในเขตเมืองและ

ชุมชนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ 
ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชุมชน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

องค์กรหรือกลไกท่ีมีภารกิจรับผิดชอบ
การประเมินและการรายงานพ้ืนท่ีป่าไม้

ของชาติทั้งระบบในแต่ละช่วงเวลา 

มีการก าหนดองค์กรหรอืกลไก
รับผิดชอบ 

มีการก าหนดองค์กรหรอืกลไก
รับผิดชอบ 

กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร 

1. มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้หรอืกลไกอ่ืนทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้แบบครบวงจร 

2. มีการด าเนินกลไกทางการเงิน  
    การคลัง เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

1. มีการเริ่มต้นพัฒนากองทุน
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้หรอืกลไก
ทางเศรษฐศาสตร์และ
การตลาดเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่าง
เป็นรูปธรรมและครบวงจร 

2. มีการด าเนินกลไกทางการเงิน 
การคลัง เพื่อส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

3. มีการด าเนินกลไกทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม 

มาตรการหรือกลไกทางนโยบายหรือกฎหมาย
เพ่ือจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้ง
ระบบ 

มีมาตรการหรือกลไกทางนโยบาย
หรือกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 
  

มีมาตรการหรือกลไกทางนโยบาย
หรือกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 

แนวเขตท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความ
ชัดเจน เหมาะสม  สอดคล้องกับแนวเขตใน
พ้ืนที่จริง และมีเอกภาพ 

มีการประกาศใช้แนวเขตท่ีดินป่าไม้
ของรัฐทุกประเภทที่มีความชัดเจน 
เหมาะสม  สอดคล้องกับแนวเขตใน
พ้ืนที่จริง และมีเอกภาพ 

มีการประกาศใช้แนวเขตท่ีดินป่าไม้
ของรัฐทุกประเภทที่มีความชัดเจน 
เหมาะสม  สอดคล้องกับแนวเขตใน
พ้ืนที่จริง และมีเอกภาพ 

ปริมาณพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไป
ตามกฎหมาย 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายทั้งหมด 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายได้รับการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายทั้งหมด 

4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และ

สมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศ

ป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

เหมาะสม 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรืออัตราการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และ

สมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม ้

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
1. มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมใน
การก าหนดเส้นเขตทางทะเลเเละ
ชายฝั่งรายจังหวัด และการก าหนด
พื้นที่ทางทะเลของเเต่ละรายจังหวัด
ชายทะเล 

ต้นฉบับแผนที่การจ าแนกเขตทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
  

รายละเอียดของเขตทางทะเล 
รายจังหวัดที่มีความชัดเจนใน
เรื่องเส้นเขตและพ้ืนที่ ส าหรับ
ประกอบร่างกฎหมาย 

  

รายละเอียดของเขตทางทะเล
รายจังหวัดที่มีความชัดเจนใน
เรื่องเส้นเขตและพ้ืนที่ ส าหรับ
ประกอบร่างกฎหมาย 
  

2. การจัดท ากฎหมายก าหนดเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ
การก าหนดเขตจังหวัดทางทะเล
และชายฝั่ง 

ร่างกฎหมายฯ ผ่านการพิจารณา
ของกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐบาล 

ร่างกฎหมายฯ เข้าสู่กระบวนการ
นิติบัญญัติ 
  

3. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์
ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้
ในเรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศไทย ตลอดจน การสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

1. หลักสูตรการศึกษาที่บรรจุเรื่อง
เขตทางทะเลและเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  

เนื้อหาวิชาเรื่องเขตทางทะเลและ
เขตทรัพยากรทางทะเลและเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในหลักสูตรแกนกลางพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

เนื้อหาวิชาเรื่องเขตทางทะเล
และเขตทรัพยากรทางทะเลและ
เขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในหลักสูตรรายวิชาของ
สถาบันอาชีวศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา 

2. จ านวนเครือข่ายของการมีส่วน
ร่วมและจ านวนกิจกรรมร่วม
ของภาคประชาสังคม 

เครือข่ายภาคประชาสังคมของ
จังหวัดชายทะเลไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล
ทั้งหมด 

เครือข่ายภาคประชาสังคมของ
จังหวัดชายทะเลครบทุกจังหวัด
ชายทะเล 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
1.  การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถ

พึ่งพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่
การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและ
ฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบ ใน
พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและ
เหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่ 

ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บ
น้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับ
ประดู่มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
จัดการน้ าของตนเองอย่างสมดุล 

มีโครงสร้างการท างานและกลไก
ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนอย่าง 
มีส่วนร่วมทั้งแนวราบและแนวดิ่ง 

การจัดการน้ าชุมชนในพื้นท่ีน าร่อง
ตามแนวพระราชด าริ สร้างความ
มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและ
เศรษฐกิจฐานรากได้ เชื่อมโยงและ
ฟ้ืนฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบกับ
พ้ืนที่ข้างเคียง และสามารถลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้  

แผนงานโครงการพัฒนา/อนุรักษ/์ฟ้ืนฟู 
ในพ้ืนที่น าร่องอย่างมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน และมีงบประมาณเพียงพอ 

2. การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายผลการบริการ
จัดการน้ าในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
อ่ืนต่อไป 

การปรับปรุงกลไกการท างานในรูปแบบ
ใหม่ท่ีเน้นการบูรณาการในพ้ืนที่ทุกภาค
ส่วน ที่เพ่ิมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น 

ไม่มี รูปแบบการท างาน (platform)  
ทีส่ามารถน าไปปรับใช้และขยายผลยัง
พ้ืนที่นอกเขตชลประทานอื่นได้เพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่า

มาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด เป็นไปตามค่า
มาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  

1. มีงบประมาณรองรับสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านดิน น้ า 
อากาศ ทะเล ของเสียชุมชน อยู่ในค่า
มาตรฐานและเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 2. ด าเนินการลดและขจัดมลพิษใน

พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษตาม

แผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้น 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  มีความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. เ พ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ ไ ด้ตาม
เป้าหมาย 

2.  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ัง
รายจังหวัด 

3.  การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

4.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ทส. 

มท. 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- การจัดท าแผนท่ีการจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
- การยกร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

- หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของ

รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ท้ังระบบ 

- เลือกพื้นท่ีน าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ิน 
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ า

ระดับชุมชนหรือระดับต าบล 
- จัดการน้ าในชุมชนท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า 

และพลังงานอย่างบูรณาการ  
- ถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย 

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ 

- เพิ่มกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับด 
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษ  
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เม่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด 
- ก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

180102 
180501 

180201 220101 

180401 

190101 
190202 

180301 
180501 

040101 

ทส. 

มท. 

6 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

7 ด้าน 
สาธารณสุข 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประเทศมีระบบงานความม่ันคงด้านสุขภาพและระบบ

จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและ 
บูรณาการ เพื่อยกระดับความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
(National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต 
สวัสดภิาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน 

1. ระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและ 
บูรณาการของประเทศ 

2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประเทศมีระบบงานความมั่นคง
ด้านสุขภาพและระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ทีค่รบวงจรและบูรณาการ 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ได้รับการปรับปรุง 

2. ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทาง
การแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ด้วยการบูรณา
การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

1. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศ 3 
ระบบหลัก มีชุดสิทธิประโยชน์ที่เน้นรูปแบบบริการ
เชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเพ่ิมงบประมาณสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เพ่ือบูรณาการ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือการป้องกันและการรักษาโรคไม่ติดต่อ 
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

- ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 ระบบ  

(ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม 

และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ) 

2.  ประเทศมีนโยบายในที่ท างาน (workplace 
policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน
โรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้า
ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ สวัสดิการ
ในสถานที่ท างานภาครัฐและเอกชน  

ประกาศใช้ 
นโยบายในที่ท างาน  

(workplace policy)  
และมาตรการ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายในที่ท างาน  
(work place policy)  

และมาตรการในวงกวา้ง 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

7 ด้าน 
สาธารณสุข 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
3.  ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเอง
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ โดยการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

 

1. ระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่
บูรณาการความร่วมมือระดับชาติและพ้ืนที่/
ท้องถิ่น 

มีระบบและกลไกที่มีข้อตกลงเชิงนโยบาย
และความร่วมมือในการน าไปใช้ด าเนินงาน 
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และพ้ืนที่/ท้องถิ่น/
ชุมชน 

ผลการน าระบบและกลไก 
ไปใช้ทั่วประเทศ 

2.  ระบบและกลไกการบริบาลและรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งระบบบริการของ
ทีมแพทย์ประจ าครอบครัว 

มีระบบและกลไกที่มีข้อตกลงเชิงนโยบาย
และความร่วมมือในการน าไปใช้ด าเนินงาน 
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และพ้ืนที่/ท้องถิ่น/
ชุมชน 

ผลการน าระบบและกลไก 
ไปใช้ทั่วประเทศ 

3.  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ 

มีระบบและกลไกที่มีข้อตกลงเชิงนโยบาย
และความร่วมมือในการน าไปใช้ด าเนินงาน 
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และพ้ืนที่/ท้องถิ่น/
ชุมชน 

ผลการน าระบบและกลไก 
ไปใช้ทั่วประเทศ 

4. ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการ
และเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 
อีกทั้ งส่งผลให้การด าเนินการตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่
ติ ดต่ อ  ผู้ สู ง อ า ยุและ เ ขตสุ ขภ าพ
สามารถบรรลุผลส าเร็จเพิ่มขึ้น 

1. ระบบบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพ
ภาครัฐมีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ ๘ 
ระบบ 

2. มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลัง
สุขภาพระดับชาติ รวมทั้งกลไกการจ่ายเพ่ือใช้
ร่วมกัน ระหว่างกองทุน และมีการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศกลางร่วมกัน 

3. ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส าหรับ 
stakeholders ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 
ประชาชน หน่วยบริการ กองทุนประกันสุขภาพ
รัฐ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

ครม.เห็นชอบการบูรณาการบริการที่ส าคัญ
และการจัดสรรงบประมาณของระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐและกองทุนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และการดูแลระยะยาวที่บ้าน/
ในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 

1. มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่า (value based 
healthcare) ในพ้ืนที่น าร่อง 
(sand box) 

2. มีแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็น
เอกภาพ เพ่ือความเป็นธรรม 
เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงิน
การคลัง 

3. มีและประกาศใช้ชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักท่ีใช้ร่วมกันส าหรับ 
๓ กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ 

4. แยกงบประมาณส าหรับบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ออกจากงบรักษาพยาบาล 

5. ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ บบ บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ ร่ ว ม
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและ
ท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถท าให้เกิดผล
ส าเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปประเทศด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ 
ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง  

  

จ านวนเขตสุขภาพน าร่องท่ีมีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น มีความคล่องตัวประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและด าเนินการตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

ระบบและกลไกการ บริหารจัดการเชต
สุขภาพแบบบูรณาการ คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และร่วม
รับผิดชอบ โดยเขตสุขภาพ หน่วยงานใน
พ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ออกแบบส าหรับ 4 เขตสุขภาพน าร่อง 

4  เขตสุขภาพมีผลส าเร็จในพื้นที่ตาม
เป้าหมายของกิจกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข โดยมรีะบบ 
บริหาจัดการแบบบูรณาการ  
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และร่วมรับผิดชอบ 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 
 2.   การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย    

3.  การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล 
ท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

ส านักปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- พัฒนาสถานที่ท างานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

- การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
- พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  
- ขับเคล่ือนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

- การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ 
- การจัดท าแผนบูรณาการเพื่อการยกระดบัศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

5.  การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

4.  การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

กรมอนามัย 
- ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพฒันาและปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนตา่งๆ 
- พัฒนาและเริ่มใชร้ะบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ย่ังยืน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินการทั่วประเทศ 

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง 
- จัดท า “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

ของประเทศไทย 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

ส านักปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

-  ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
ประเทศระดับต่าง ๆ 

- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารดว้ยคณะกรรมการเขตสุขภาพ 
 

130101 
130401 

110501 

170101 
170201 

130101 
130401 
130501 

200302 150101 

7 



nscr.nesdc.go.th 34 19 ตุลาคม 2563 

8 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง

เสรีภาพของการท าหน้าที่ของส่ือบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับท่ีมี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information 
Literacy : MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) โดย
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก 
ได้แก่ (1) การเข้าถึง (2) การ
ประเมิน และ (3) การสร้าง  
(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรูเ้ท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการ
เก็บข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการ
เก็บข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

2.  สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากน้ี ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร 
 เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ 
 การจัดการ Fake News 

2.  การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการ 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลย ี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง Fake News 
- น าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake News 

รวมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

- ปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีเผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมท้ังคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ผลิตเน้ือหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 

- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มี
รายละเอียดอ านาจหน้าท่ีท่ีครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเน้ือหาเพิ่มข้ึน  
- ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ

รับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เน้ือหาให้มีคุณภาพ  
- ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นตัวช้ีวัด

หน่ึงท่ีน ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด และเป็นธรรม 

ดศ. / กสทช. / ตร. 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

010201 
010301 

200101 
200401 

100301 010301 200301 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

3.  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

ศธ. / อว. / กสทช. / 
กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ /  

สถาบันฝึกอบรมของรัฐ  

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา , หารือและ
ประสานความร่วมมือจากสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีประสบการณ์หรือเคยได้มีการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร, น าประเด็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา , ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดท าเน้ือหาของสื่อส าหรับเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง, การเรียนในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาบรรจุเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้
เป็นวิชาภาคบังคับอย่างน้อยหน่ึงวิชาในสาขาวิชาอื่น  

- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบท
การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ , บรรจุเน้ือหา
การอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันฝึกอบรมภาครัฐ  

010201 100301 

120101 
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ดศ. / กสทช. /  
กรมประชาสัมพันธ์ /  

ตร.  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและ

ภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
หลังเกษียณ 

มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทย 
มีหลักประกันรายได้หลัง
เกษียณที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

2. อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อ
น ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม 
(Social Safety Net)  
ทีส่อดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง  

มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับ
พ้ืนที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าฐานข้อมูล 
ทางสังคมระดับพ้ืนที ่

ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าฐานข้อมูล 
ทางสังคมระดับพ้ืนที ่

ร้อยละ 100 

3. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่า
เทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคใน
สังคม  

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

9 ด้าน 
สังคม 
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สิ่งท่ีประชาชนจะได้รับ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน 
   รายได้หลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอและ 
   ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

2 .  ผลักดันให้มี ฐานข้อมู ลทางสั งคมและคลั ง 
    ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
     และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม 
    ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ 
    คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
    ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

4. การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

5. การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

110501 

110101 

170201 

150101 

160202 

กระทรวงการคลัง 

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อให้แรงงานใน 
  ระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ  
- ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา 
  แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนในสัดส่วน 
  ที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ 
  เฉพาะ (Earmarked Tax)  

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ 
  ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว  
- วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง 
  กลุ่มเป้าหมาย  
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล  
- ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ. /ปค. /พช.) 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

- ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ข้ึนทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง 
  การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงมหาดไทย (สถ.) - จัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ... 
- มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน   

- น าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน 
- แก้ไขมติคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็นเพื่อ  
  แก้ไขให้เสร็จภายในปี 2565 
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรท่ีมีหน้าท่ีประเมินราคาท่ีดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ท่ีดินท่ีรัฐจัดให้ใน 
  รูปแบบท่ีเหมาะสมภายในปี 2565 
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารท่ีดินเพื่อเสนอรัฐบาล ภายในปี 2565 

ด้านสังคม 

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการจัดสรรสวัสดิการ และได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ  แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับการปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

9 



nscr.nesdc.go.th 38 19 ตุลาคม 2563 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

10 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ  
One-Stop-Service 

สร้าง one-stop-service  ส านักงาน กกพ. มี 
1. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ

การตรวจประเมินก่อนและหลังการก าหนด
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. ด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ส านักงาน กกพ. มี 
1. OSS ด้านโรงไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. การด าเนินการร่วมกับ กฟน. กฟภ ก าหนด

มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI 
ติดตามประเมินผลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการที่ได้รับอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน 
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. ระบบ KPI ติดตามประเมินผล กกพ. 
4. ร่าง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. ... ผ่าน การพิจารณาจาก ครม. 
2. ศูนยส์ารสนเทศด้านพลังงาน สร้างกลไกและระบบของศูนย์สารสนเทศ

ด้านพลังงาน 
1. เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน

ตามผลการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
ประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วน
หรือมผีลกระทบต่อประเทศและประชาชน
เป็นวงกว้างได้ทันกาลและมปีระสิทธิภาพ  

2. มีกลไกและระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร 
3.  มีกลไก ระบบ และเครือข่ายเพ่ือปรับปรุง

ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายเพ่ือให้
ข้อเท็จจริงและเพ่ือแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือนหรือเป็นประเด็นค าถามของสังคม
อย่างทันต่อสถานการณ์ 

มีการเชื่อมโยงกับระบบ Internet of Thing (IoT) 
มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ Machine Learning (ML)  
เพ่ือช่วยประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ
นโยบายด้านพลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การใช้มาตรการธุรกิจบริษัท 
จัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 
  

หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดจ้างธุรกิจ
บริษัทจัดการ พลังงาน (ESCO) ในการท า
โครงการด้านพลังงานในลักษณะการ
ลงทุนที่มีสัญญารับประกันผลงาน 
(Performance Guarantee Contract) 
ได้ตามกฎหมายหรือระเบียบด้าน
งบประมาณและการจัดจ้างที่เกี่ยวข้องได้ 

1. ครม. เห็นชอบหลักการและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

2. หน่วยงานภาครัฐมีแนวปฏิบัติเพ่ือขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งแนวปฏบิัติ
และจัดท าร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพ่ือ
จัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

หน่วยงานภาครัฐจัดท าโครงการน าร่องในแต่ละ
กระทรวงมีการจัดจ้างธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ตามกฎหมาย 

ด้าน 
พลังงาน 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

10 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
4. มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 

4 : เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ 
(New S-Curve) 

  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินนโยบาย 
มาตรการการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 

1.มีกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและ
พื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต 

2.สกพอ. เสนอแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริม
การลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ต่อ คกก.
ระดับชาติและ ครม. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการนโยบาย 
มาตรการการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที่ 4 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
1) มกีารลงทุนและการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุน
ส่วนเกินแก่ประชาชน 

ปรับเปลี่ยนจากการโอนย้าย กฟน. กฟภ. มา
อยู่ภายใต้ก.พลังงาน เป็น “จัดท าแผนบูรณา
การการลงทุนและการด าเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
ระยะ 5 ปี” 

1.พน. เสนอ ครม.เพ่ือขอความเห็นชอบกรอบ
และแนวทางการท างานเพื่อจัดท าแผน 
บูรณาการฯ ระยะ 5 ปี 

2.ส านักงาน กกพ. ร่วมกับ พน. มท.  
3.การไฟฟ้า จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและ

พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ท้ังการผลิต 
ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย ระยะ 5 ปี 

ประกาศใช้แผนบูรณาการการลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี 
(ปี2566-2570) 

2) มีแผน PDP2022 ที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องตามหลัก
วิชาการ 

1.ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการ
เติบโตทีเ่หมาะสม 

2.ผลการศึกษาศักยภาพแหล่งผลิตรายภาค 
3.ผลการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบส่ง/ระบบ

จ าหน่ายให้มีความทันสมัย (Grid 
modernization and Transmission) 

4.จัดท าแผน PDP 2022 ตามแนวทาง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

มีผลการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
รายภาคและผลกรศึกษาศักยภาพแหล่งผลิต
รายภาค 
 

มีแผน PDP 2022 ทีส่อดคล้องกับ 
ผลการศึกษา 

3) มีการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าและ 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  

1. ก าหนด Roadmap การปรับโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
2.จัดตั้งโครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้า 
(Energy Trading Platform) ในพื้นที่ EEC 
ภายใต้หลักเกณฑ์ระยะเวลา และความเสี่ยง
ที่เหมาะสม  

1. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาด
ซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่  EEC ต่อ กพช. 
เพื่อขอความเห็นชอบในการด าเนินโครงการ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ระยะเวลา และความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสม 

2. จัดท าและประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์ 
TPA ระบบส่งและระบบจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

3. จัดท าร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

 

1.จัดตั้งโครงการน าร่อง ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีใน
พื้นที่  EEC  

2.ก าหนด Roadmap การปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ  

3.ประกาศระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือ
เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

4.ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 
Prosumer 

5.เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าไฟฟ้าและต้นทุน
ท่ีเกี่ยวข้องพึงประเมินอย่างเหมาะสมผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4)  มีการส่งเสริมและพัฒนา Regional  
LNG hub ของไทย 

1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา Regional LNG hub 

2. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการน าเข้า
และส่งออก LNG >= 3 ราย  

ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/มาตรการส่งเสริม มีผู้ประกอบการน าเข้า LNG >= 3 ราย และ
สง่ออก>= 2 ราย 

ด้าน 
พลังงาน 
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ด้านพลังงาน 
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเป็นธรรม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

1. ศูนย์อนุมั ติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 

200101 

200101 

070201 
070202 

070201 
070202 

070201 
070202 
070203 
070204 

180101 

ส านักงาน กกพ./พน./
กพร. /กรอ./มท. /พพ. 

พพ./บก./สงป. 

สกพอ./อก./สนพ. 
/สศช. 

สนพ./พพ./กฟผ./กฟน. 
กฟภ./ส านักงาน กกพ./

ชธ./ปตท. 

สนพ. 

- จัดต้ังเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดต้ังโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
ด าเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย ส านักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลาง 

- ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48  กฎหมายว่าด้วย

โรงงาน 

- ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย 2022 
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  

 

- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนและ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve) 

- จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ท่ีสามารถด าเนินการได้ทันทีใน
พื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

- ก าหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพท่ีจะด าเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนท่ีเหมาะสม
ในอนาคต  

- จัดท าแนวทางและข้ันตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

- การด าเนินการกิจกรรมน าร่อง/ด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 
- การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
- การด าเนินการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

10 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions Index: 

CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 40 คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 45 คะแนน 

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ

ประเมิน ITA  

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
การป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
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ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต  

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริต  

 
2. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต

ที่มีประสิทธิภาพ  

3.  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.  การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์ 

5.  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

พอช. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข 

- ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก  

- ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด  
- เสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือขา่ยองค์กรชุมชน  

สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ  
- ก าหนดแนวทางและการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
- การติดตามประเมินผล เพื่อการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
- มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล 
- จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 
-  เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล 
- จัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 
- จัดท าและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้อง

ด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ 
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

210101 
210102 

210102 

210102 
210201 

210102 
210201 

210102 

11 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต 
สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี 
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การ
วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล 
ให้มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการน าระบบวัดผลทีเ่น้นประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนไปใช้ 

สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัย
เรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ  
(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี 

มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
แผนการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี 
เชิงป้องกันและแก้ไขในระยะ 5 ปี และ 
10 ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา  
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  
(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี ไมเ่กินร้อยละ 5 
ในปี 2565 

เครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัย
ในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อม
ของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

มีการทดสอบเครื่องมือส ารวจความพร้อม
ของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ 
และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน 
การวัดและประเมินผล และระบบการดูแล
ผู้เรียน 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน และครูฝึกในสถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือ
สอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ
เพ่ิมข้ึน และครูฝึกในสถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือ
สอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/
ความรู้ 

มีระบบ credit bank ที่สามารถให้คุณวุฒิ
ฉบับย่อยกับผู้เรียน และสะสมเพ่ือเทียบ
โอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา
ระดับปริญญาได้ 

กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู  
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 

มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู  
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
ทีเ่น้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

มีการน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะ 
วิชาชีพครูไปใช้ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้าน 
การศึกษา 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านการศึกษา 

12 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

110401 
110501 

150201 

110301 
110402 

120101 

120101 

1.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

2.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
  ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน  
 ศตวรรษที่ 21 

3.  การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ  
     ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ 
 จ้างงานและการสร้างงาน 

5.  การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
 ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
 ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน 

กสศ. / ศธ.  

ศธ./ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ 

อว./ TEDC/ ศธ. 

สอศ. 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวยั  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดบัพื้นที่ และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนรว่มของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

- จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นท่ี และการคัด

กรองสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพเฉพาะด้านและ

เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจบุัน และก าลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา 
- ติดตามและประเมินผล  
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม 
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ
กตัญญู  

พัฒนาดัชนีชี้วัด
คุณธรรมคนไทย 

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

จากค่าต้ังต้น (baseline) 
2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน

วัฒนธรรม 
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ ไม่ลดลง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า 

3. ประชาชนออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้
แข็งแรง และเป็นฐานในการ
พัฒนากีฬาชาติ 

อัตราการตายด้วยโรค NCDs (ความดันโลหิตสูง, 
เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, 
หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง) ต่อประชากรแสนคน  

อัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  

 

อัตราการเสียชีวิต 
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง 

ร้อยละ 5 
นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับ
คัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

4.  ก าลังคนของประเทศมีทักษะ 
ที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท างาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
จากปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
จากปีก่อนหน้า 

- อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 
- การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 

SME, SME) 

อัตราการว่างงานลดลง อัตราการว่างงานลดลง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

13 ด้าน 
วัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิม
มูลค่า 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย  
 ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
 กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ 
 ขับเคลื่อน  

2.  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
 ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ  

วธ./ นร. /ก.พ.ร.  
กปส./มท. 

ศูนย์คุณธรรม/องค์กรภาคเอกชน  
/ภาคสื่อสารมวลชน  

ภาคการผลิตสื่อ/ภาพยนตร์ /กค. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถ่ินในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
- พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit) 
- การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อให้เกิดการผลิตสื่อท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย  
 

100101 
100301 

050101 
050102 

010102 

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- การสร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของรากเหง้า

วัฒนธรรมในพื้นท่ีของตนและพื้นท่ีอื่น ๆ ของประเทศ  
- การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณาการ  

3.  การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ 
 สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง 
 กายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้าง 
 โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน  
- การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในลักษณะองค์กร

เสมือนจริง (Virtual organization)  
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา  

130101 
130201 
140101 140201 
140301 

วธ/มท./ อปท./ศธ./ 
ดศ./ททท./ก.พ.ร.  

/สบร. 

มท. /สธ./สสส. 
กพล./กกท./มกช./อว./ดศ. 

ก.พ.  

160101 
160201 

110101 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคน 
 ของประเทศแบบบูรณาการ 

สคช./รง. /ศธ./  
ดศ/อว./มท./พม./กทม. 

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce 

Ecosystem  
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดต้ังกองทุนใหม่เกี่ยวข้องท่ีมีอยู่เพื่อให้สามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  170101 200401 

5.  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร 
  ของประเทศ 

- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลท่ีมีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นท่ี       
- พัฒนาก าลังคนภาครัฐ                    
- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย  
- พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม  
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนท่ีมีความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool) 
- พัฒนากลไกทางภาษี 
- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับลูกหลานท่ีมีศักยภาพในชุมชน  

080101 
080101 

110301  
110401 
110501 

120101 200501 

กพ./สป.นร./รง./ดศ. 
ศธ. /สอวช./ อว./  

กต./อปท./สคช./สบร. 

13 
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มติคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563  
เห็นชอบเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้
คณะกรรมการปฏิรูปด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูปเพ่ิมเติม  

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ  
13 ด้าน 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 
ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย 1 3 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่

ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

1. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 4 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายท่ีควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 44 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ ผลการด าเนินการ 

ด้านเศรษฐกิจ 5 
1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

2. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 

3. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 

4. ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

5. ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

6. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

7. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

1. ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

7 ด้านสาธารณสุข 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 
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มติคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563  
เห็นชอบเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้
คณะกรรมการปฏิรูปด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูปเพ่ิมเติม  

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ  
13 ด้าน 

1. 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

2. 

ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 
2556 ข้อ 6 

3. 
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

4. 
ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สินที่จัดให้แก่ประชาชน พ.ศ. .... 

ด้านสังคม 9 
1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

แห่งชาติ พ.ศ. .... 
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายท่ีควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 44 ฉบับ สรุปได้ดังนี้ ผลการด าเนินการ 

ด้านพลังงาน 10 
1. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48  

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร (อาทิ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขล่าสุด ถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พ.ร.บ. 
การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535)  และ/หรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย  พ.ศ. ... 

3. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี พ.ศ. .... 
4. ร่างระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมใหม้ีการเก็บสะสมพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์

รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่ พ.ศ. .... 
5. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจ าหน่าย 
6. ร่างฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(Building Energy Code: BEC) พ.ศ. ...  

7. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธรุกิจ Energy 
Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ พ.ศ. .... 

8. แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง ESCO ภาครัฐ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 11 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554 
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. โดยให้น าเรื่อง การ

ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้

ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิและหน้ีสินของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม 

8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 

9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

ด้านการศึกษา 12 
1. ร่างพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 13 
1. 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน  พ.ศ..... 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ 

การด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2562 โดยมี
ประเด็นในการปรับปรุง  
6 ประเด็น ดังนี้ 

(1)  
การปรับเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดระดับแผน 

(2)  
Big Rock 

(3) 
การทบทวนกฎหมาย 

(4) 
การทบทวนการจัดตั้ง

หน่วยงาน 

(5)  
การหารือหน่วยงานตาม

มาตรา 26 และมาตรา 27 

(6)  
การปรับเค้าโครง

ของแผน 

 5 2 - ได้ข้อยุติแล้ว   

 5 2 - ได้ข้อยุติแล้ว   

 5 5 - ได้ข้อยุติแล้ว 
 5 1 - ได้ข้อยุติแล้ว   
 5 7 - ได้ข้อยุติแล้ว   

 4 1 - ได้ข้อยุติแล้ว 
 5 1 - ได้ข้อยุติแล้ว   

 3 2 - ได้ข้อยุติแล้ว   
 5 3 - ได้ข้อยุติแล้ว   
 5 8 - ได้ข้อยุติแล้ว 

 5 10 - ได้ข้อยุติแล้ว 

 5 1 - ไม่มีความเห็นจากหน่วยงาน 

 5 1 - ไม่มีความเห็นจากหน่วยงาน 

รวม 62 44 - 

*หมายเหตุ : การปรับเค้าโครงของแผนฯ ตามระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรปูประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจดัท ารา่งแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

1 
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การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ให้ปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน และคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัย
ยะส าคัญ (Big Rock) 

เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ให้ปรับปรุงกิจกรรมที่มีความทับซ้อนระหว่างด้าน 
ให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

มติคณะรัฐมนตรี  
3 ธันวาคม 2562 

การหารือร่วมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) และฝ่ายเลขานุการฯ 

1 ตุลาคม 2563 

ให้มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน และ 
ปรับแผนการปฏิรูปประเทศที่มีประเด็นการปฏิรูป
ประเทศที่ เ ก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านอื่น ๆ โดยให้ส านักงานฯ เตรียมข้อมูลกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่น ๆ 
มาเสนอในคราวการประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ  
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การมีส่วนร่วม และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การลดอุปสรรคในการด าเนินชีวิต  
และลดขั้นตอนทางธุรกิจ 

การพัฒนา
ศักยภาพคน 

การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ 

การ 
ท่องเที่ยว 

การเตรียมความ
พร้อม และการ
พัฒนา 
ผู้สูงอาย ุ

การกระจาย 
อ านาจ 

ด้านกฎหมาย 

ด้านการเมือง 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

ด้านกฎหมาย 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านพลังงาน 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

ด้านการศึกษา 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านสังคม 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านการเมือง 

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน น ามาก าหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังนี ้

5 6 7 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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1. การมีส่วนร่วม และการ 
   ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
   บริหารจัดการภาครัฐ 

2. การลดอุปสรรคในการด าเนิน 
   ชีวิต และลดขั้นตอนทางธุรกิจ 

ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านกฎหมาย 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

ด้านพลังงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐัซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน(Regional  Trading/Investment Center) 

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง 

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. การพัฒนาศักยภาพคน 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถ 
     อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม 

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock ประเด็นบูรณาการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน น ามาก าหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังน้ี 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านสังคม 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. การป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตในภาครัฐ 

5. การท่องเที่ยว 

6. การเตรียมความพร้อม และ 
    การพัฒนาผู้สูงอาย ุ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด้านการศึกษา 

5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก  
   การทุจริต 

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทจุรติเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก 
    จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน 

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2. การพัฒนาการเรยีนรูแ้ละเศรษฐกจิชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลดูแลรักษาที่บ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัว 
    ของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต 

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกนัรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ 
    นอกระบบ 

7. การกระจายอ านาจ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านสาธารณสุข 

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรบัผิดชอบด้านสุขภาพระหวา่ง 
    หน่วยงานและท้องถิ่น 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock ประเด็นบูรณาการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณากิจกรรม Big Rock ทั้ง 13 ด้าน ที่มีประเด็นที่มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกัน น ามาก าหนดเป็น
การบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น ดังน้ี 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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มติคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563  
เห็นชอบเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 
1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้
คณะกรรมการปฏิรูปด าเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูปเพ่ิมเติม  

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563  
เห็นชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ  
13 ด้าน 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

1. 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

2. 

ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 
2556 ข้อ 6 

3. 
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

4. 
ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพย์สินที่จัดให้แก่ประชาชน พ.ศ. .... 

ด้านสังคม 
9 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เสนอ โดยให้

ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท าเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและ

สมบูรณต์ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563  

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอบของพระราชบัญญัติแผนและ

ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
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BACKUP 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านการเมือง 1 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

ระบุเฉพาะความเห็นที่มี
ประเด็น 

ระบุเฉพาะที่มีความเห็น 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาติ 

4. การเสริมสร้างความเขม้แข็งและความ
โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

ระบุกิจกรรมที่ใช้ไปรับฟัง
ความคิดเห็น 

ที่เมืองทองธาน ี

- ควรน าเสนอเนื้อหาสาระความรู้ทางการเมืองที่กระชับ เข้าใจ 
  ง่าย ร่วมสมัย ชัดเจน สร้างสรรค์ และใช้ภาษาท่ีไม่ซับซ้อน 
- ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ 
  เนื่องจากสามารถสื่อไปถึงกลุ่มคนจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว 

- นอกจากส่ ง เสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมแล้วควรให้ 
  ความส าคัญกับภาคส่วนอ่ืน ๆ อาทิ ภาคเอกชน 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นใน 
  รูปแบบต่าง ๆ ควรได้รับความคุ้มครองและป้องกัน 
- ควรมุ่งศึกษาสาเหตุ ที่มา และเบื้องหลังของความขัดแย้ง 
  ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงจะแก้ไขปัญหาความ 
  ขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างตรงจุด 

- กระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
- รัฐควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ  
   และภูมิสังคม เพื่อส่งเสริมท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 

- การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) จะส าเร็จได้จะต้อง 
  ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นก่อน 

- เพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรม 
  และสุจริต 

- 

- 

- 

- 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. พลิกโฉมการบริหารงานและการบริการภาครัฐเพ่ือเป็น 
   แพลตฟอร์มของทุกภาคส่วนส าหรับแก้ไขปัญหาและ 
   เยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19 

2 .  การส ร้างความยืดหยุ่ น  คล่ อง ตัว และทันการ 
    เปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงานภาครัฐ 

3. การเปิดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 
    เพ่ือความยืดหยุ่น คล่องตัว และเชื่อมโยงกัน 

- ทบทวนค าว่า “พลิกโฉม” ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 พลิกโฉมการบริหารงาน 
   และการบริการภาครัฐเพ่ือเป็นแพลตฟอร์มของทุกภาคส่วนส าหรับแก้ไข 
   ปัญหาและเยียวยาประเทศภายหลัง COVID-19 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
- ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์และ 
  บริหารราชการแผ่นดินและประเด็นเร่ือง Digital Government เป็นส่วนที่ 
  จะท าให้ภาครัฐและเอกชนเอาข้อมูลมาไว้ที่เดียวกัน/เช่ือมโยงและ 
  บูรณาการกัน 

- Big Data หรือ Data Government จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ  
  สร้างคู่มือหรือแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด Data Government  
  เป็นรูปธรรม โลกอนาคตต้องอาศัยข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญ และ 
  ผลักดันการบูรณาการงาน และงบประมาณ เพื่อให้การลงทุนพัฒนา 
  ระบบสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานภาครัฐและระหว่าง 
  หน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัว และรวดเร็ว แต่มีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งขึ้น 

- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรด าเนินการอย่างจริงจังและ 
    ควรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในภาครัฐให้ทันต่อการ 
    เปลี่ยนแปลง 

4. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ 
    โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 

- ควรกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งด้านงบประมาณ และการ 
  มอบอ านาจ โดยโอนย้ายข้าราชการส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นให้ 
  เพียงพอ 

5. การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า  
    ปราศจากการทุจริต 

- ควรเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างเข้า 
   ด้วยกัน ทั้งเรื่องฐานข้อมูล และวิธีการตรวจสอบ และควรน า Digital  
   มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้มีความ 
   โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- เพิ่มเติมประเด็นการเบิกจ่ายของภาครัฐให้รวดเร็ว ในกิจกรรม 
  ปฏิรูปที่ 5 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่มีความรวดเร็ว คุ้มค่า  
  ปราศจากการทุจริต  

- 

- 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านกฎหมาย 3 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

ให้ ค ว า ม ส า คัญ กั บก า รปฏิ รู ป ก ฎ ห มา ย เพื่ อ ล ดขั้ น ต อ น  
การอนุมัติ การอนุญาตของทางราชการ และเพื่อให้กฎหมายมี
ความทันสมัย 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

ระบุเฉพาะความเห็นที่มี
ประเด็น 

ระบุเฉพาะที่มีความเห็น 

1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
    ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลีย่นโทษทาง 
    อาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด 
    ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ 
    ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น า 
    เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ 
    ใช้กฎหมาย 

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ 
    ร่างกฎหมาย 

5. จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกัน 
    ไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

ระบุกิจกรรมที่ใช้ไปรับฟัง
ความคิดเห็น 

ที่เมืองทองธาน ี

- ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ส าหรับรายละเอียดว่ากฎหมายใดเป็น  
   อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน  
- มีความจ าเป็นต้องทบทวนกฎหมายที่ ใช้บั งคับอยู่ ในปัจจุบันให้ทันสมัย  
   และสามารถเข้าใจได้ง่าย 
- เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสะดวกต่อการใช้บังคับ ทันต่อเหตุการณ์  
   เข้ากับยุคและสมัย เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ควรมีมาตรการที่เข้มข้น จริงจัง  
   และมีแรงจูงใจ  
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้  
   ควรก าหนดมาตรการ วิธีการ ให้เด็ดขาด เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
- ควรมีการปฏิรูปกฎหมายที่มีอยู่ให้มีการบังคับใช้ให้ดียิ่งขึ้น 

- ควรมีการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย โดยใช้ 
   แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อลดภาระแก่ประชาชนในการรวบรวมรายชื่อเสนอ 
   กฎหมาย 
- ควรมีการจัดระบบกฎหมายให้มีความเป็นระบบระเบียบ เนื่ องจากกฎหมาย 
   ในประเทศไทยมีจ านวนมาก 
- ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ จะท าอย่างไรให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้รับรู้ 
    และมีความเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง โดยเฉพาะต่างจังหวัด อาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลด้าน 
    กฎหมาย จึงควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

- 

- 

- 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 4 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น  
จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน  

- การบันทึกภาพและเสียงในการจบักุม ควรมีการแกปั้ญหาการเขา้ถึงขอ้มลู
ที่อยู่ในการครอบครองของรฐั ซ่ึงยากต่อการเข้าถึงและทาให้ผู้ต้องหามีความ
เสียเปรียบ  

อื่น ๆ : เพิ่มเติมกิจกรรมการปรบัปรุงการลดโทษของกรมราชทัณฑ ์

1. การให้ประชาชนสามารถติดตาม 
   ความคืบหน้าข้ันตอนการด าเนินงาน 
   ต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

2.  การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

3.  การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

4. ปฏิรูประบบการปลอ่ยชั่วคราว - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 
ด้านเศรษฐกิจ 5 

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 
- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสงู  
(High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทย ในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการ  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

- สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
  และเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสม  
  และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

- ส่ ง เ สริ มบทบาทของวิ ส าหกิ จชุ มชน  ด้ านการ 
  ท่องเที่ยวในพื้นที่  เพื่อน าการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน 
  เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

- Start-up ยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ 
  เทคโนโลยี 

- การยกระดับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ 
  ลงทุน ต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน 
  ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

- มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง 
  เกิดขึ้นในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมด้าน 
  ทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ 

- เพิ่มเติมประเด็นการจัดหาตลาดให้กับสินค้า 
  เกษตรมูลค่าสูงอย่างครบวงจร 

- ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ  
  (Wellness / Medical Tourism)  

- 

- เร่งรัดการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
  ในภูมิภาคของประเทศไทย (Regional  
  Trading/Investment Center)  

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด 
3. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

- ควรหาแนวทางในการด าเนินการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
- ส่งเสริม “คนอยู่กับป่า” โดยถอดบทเรียนจากกองทัพภาคที่ 2 และ 3 
- การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ควรด าเนินการ  
  (1) ศึกษาและก าหนดมาตรการในการจดัหาหรือใหไ้ด้มาซึ่งที่ดินเพื่อเปน็หลกัประกันในการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวอย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
  (2) ออกกฎหมายกลางและสง่เสริมการออกข้อบญัญัติหรือเทศบัญญตัิที่ก าหนดเงื่อนไขในการตัดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ของรัฐ 

- การสร้างการรับรู้ในเรื่องการบริหารจดัการทางทะเล โดยอาจบรรจุเปน็หลกัสตูรการศึกษาในลกัษณะของวิชา 
  เลือกเสริมหรือวิชาเรยีนรวมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งในระดับอุดมศึกษาจะมีคณะหรือ 
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว 

- เสนอให้มีการจดัท าฐานข้อมูลน้ าบาดาลทั่วประเทศ และคู่มือและแนวทางในการขุดเจาะ รวมทั้งคู่มือการเพิ่ม 
  น้ าใต้ดินน้ าบาดาล 
- ควรจัดท าระบบโลจสิติกสท์ี่เช่ือมโยงด้านน้ าทั้งระบบ ซึ่งหน่วยงานสว่นกลางด้านน้ าได้ด าเนินการออกแบบการ 
  ท าประปาหมู่บา้นแลว้ 
- ด าเนินการจัดต้ัง ทีมวิเคราะห์การใช้ข้อมูลน้ าและบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจดัการน้ า ทั้ง 
  ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 
- ควรมีการขยายผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ล าน้ ายมไปสูพ่ื้นที่อื่น 

- ควรมีการทดลองมาตรการจัดการสิง่แวดลอ้มก่อน และรอดูผลว่าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เมื่อได้ตาม 
  เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จึงค่อยด าเนินการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
- ควรด าเนินการสร้าง Bio Indicator ในเขตมาบตาพุด เพื่อวัดมลพิษในพื้นที่ เช่น การปลูกต้นไม้ในบริเวณนิคม 
  อุตสาหกรรม 
- พื้นที่มาบตาพุด มีศูนย์บ าบัดน้ าเสียเพียง 3 แห่ง ต้องมีการสร้างเพิ่มข้ึนภายในปี 2566 
  เห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมการบ าบดัฟื้นฟูปัญหามลพิษ และการจัดการการลดมลพิษทุกพื้นที่ที่ประสบปญัหา  
  ทั้งข้ันตอนและวิธีการด าเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ให้ชัดเจน ซึ่งจะสามารถตอบตัวช้ีวัดคุณภาพสิง่แวดลอ้มใน 
  พื้นที่มาบตาพุดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานได้ 

- เพิ่มเติมการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ เช่น การปลูกไม้มีค่า การสร้างป่าชุมชน เป็นต้น 

- เพิ่มเติมประเด็นการดูแลพื้นท่ีชายฝั่งทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะทาง 
  ทะเลและชายฝั่ง 

- เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  
  อันเน่ืองมาจากปัญหาหมอกควัน การใช้ยานพาหนะ การก่อสร้าง รวมถึงปัญหา 
  ขยะและน้ าเสียอย่างครบวงจร 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านสาธารณสุข 7 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1.  

2.  

3.  

การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรค
ไม่ติดต่อ โดยการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคกับการ
รักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน 

การปฏิรูปการยกระดับการเข้าถึงบริการการ
บริบาลดูแลส าหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ 

- ควรมุ่งเน้นถึงความส าคัญของต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหา  
  อาทิ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ควรค านึงถึงต้นเหตุ  
  อาทิ อาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการ สมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรค  
  NCD 

- ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการออมเงินในทุกช่วงวัย 
  เพื่อดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ  

- กิจกรรมส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปทางการบริการแลรักษา   
  มากกว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควรมุ่งเน้นและ 
  ตระหนักถึงเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพด้วย 

- การบริการของระบบสาธารณสุขยังมีความซ้ าซ้อนควรกระจาย 
  อ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
  รวมทั้งให้ส่วนราชการท าหน้าที่ให้เป็นส่วนกลางท าให้ระบบ 
  สาธารณสุข มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  

- 

- 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ FAKE 
NEWS 

- จุดอ่อนของรัฐในการบริหารจัดการข้อมูลยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้ 
  ประชาชนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่จากรัฐบาลเอง  
  ท าให้มีข่าวปลอมเกิดข้ึนมากมาย และเข้าถึงประชาชนได้มากกว่าสื่อของรัฐบาล 

- เรื่องความปลอดภัยในการเสนอข่าว ประชาชนจะสามารถรับรู้แหล่งข่าวว่าจริงหรือ 
  เท็จ และจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร เพราะสื่อ Social Media มีหลายแขนง  
  มีแหล่งข่าวมากมาย แม้เป็น Facebook Page ปลอม แต่หน้า Page ดังกล่าวยัง 
  สามารถลงข่าวได้ตลอดโดยไม่ถูกปิด 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  8 

- เพิ่มเติมการบริหารจัดการสื่อที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความครอบคลุมใน 

  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

  เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

 

2. การก ากับดูแลสือ่ออนไลน์  

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  

- 

- การรู้เท่าทันสื่อระหว่างสื่อมวลชนและประชาชน ต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อด้วย  
  และสื่อมวลชนต้องมีองค์ความรู้พอที่จะตีความข่าวนั้น ๆ ในคอลัมน์ความคิดเห็น  
  เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทัน 

- การด าเนินการปฏิรูปในด้านสื่อสารมวลชนฯ ควรร่วมกับการปฏิรูปในด้านอื่น ๆ ที่ 
  เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

- ในปัจจุบันสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนยังขาดการส่งเสริม ซึ่งควรเพิ่มเติมลงไป 
  ในแผนการปฏิรูปประเทศฯ ให้มีสถานีแห่งชาติของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
  เป็นการเฉพาะด้วย และควรมีการก าหนดมาตรฐานในการใช้สื่อเป็นอย่างยิ่ง 
  เนื่องจากสื่อบางประเภทไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน  

- เพิ่มเติมการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การก ากับ 

  ดูแลสื่อออนไลน์ 

- เพิ่มเติมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน 

  ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 สรุปรับฟังความเห็น 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 
ด้านสังคม 9 
กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ 
   หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ และครอบคลุมในกลุ่ม 
   แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

2. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน 
   ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง  
   โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ 
   ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ 
   ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง 
   ครอบคลุมและทั่วถึง 

4. ออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   เมืองในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

- ปัจจุบันแรงงานทั้งในและนอกระบบฯ มีอายุยืนยาวข้ึน การเป็นสมาชิกกองทุน 
  ประกันสังคม ตามมาตรา 40 จึงควรขยายอายุการรับสมัครและขยายอายุการรับ 
  เงินคืนออกไป 
- ประเทศไทยควรมีการออมในรูปแบบบังคับ ไม่ใช่เป็นการสมัครใจ เพื่อให้คนไทย 
  ทุกคนมีเงินออม เมื่อยามสูงวัย  

- การจัดเก็บข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  สามารถด าเนินการได้ แต่ในระดับประเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางสังคมควรมี 
  การก าหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 

- การจัดเก็บข้อมูลทางสังคมเพื่อน าไปสู่การจัดสวัสดิการควรจัดเก็บเป็นแบบครัวเรือน 
   มากกว่าการเก็บเป็นปัจเจกบุคคล เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และการเกื้อกูลกัน 
  ระหว่างบุคคล 

- การให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถข้ึน 
  ทะเบียนคนพิการได้ ควรมีกระบวนการคัดกรองที่ชัดเจน เข้มงวด และท าโดย 
  บุคลากรที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ 
-  ปัจจุบันยังพบคนพิการที่เข้าไม่ถึงสิทธิเนื่องจากการมีบัตรคนพิการจ าเป็นต้องผ่าน 
   การประเมิน ด้วยบุคลากรทางการแพทย์โดยปัญหาและอุปสรรคหลักคือการ 
   ก าหนดค่านิยามของคนพิการที่ไม่ตรงกัน 

- ควรต้องค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลของชุมชนในพื้นที่  
- ควรเพิ่มความชัดเจนในเรื่องของกลไก บทบาท และหน้าที่ของการพัฒนาในพื้นที่ 
  เมือง โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในรูปแบบ 
  คณะท างานในระดับเมืองเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

- การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ราษฎรยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าเรื่องดอกเบี้ย  
  การเข้าไม่ถึง สถาบันการเงินในระบบ 
- ในข้ันตอนการด าเนินงาน ควรระบุให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย 

- เพิ่มเติมการสร้างหลักประกันรายได้ก่อนและหลังวัยเกษียณในกิจกรรมปฏิรูป 
  ที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
  และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ และควรให้ความส าคัญกับ 
  การส่งเสริมให้คนหลังวัยเกษียณสามารถพึ่งพาตนเองและมีงานท าด้วย 

- ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้ประชาชนใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ทั้งนี้ อาจ 
  พิจารณาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปเป็น “การจัดหาที่ดินท ากินให้กับประชาชน”  
  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวมีความครอบคลุมและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

- 

- 

- เพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาเมืองในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ออกกฎระเบียบให้เอื้อ 
  ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ อาจ 
  พิจารณาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปจาก ”การออกกฎระเบียบ” เป็น “การจัด 
  ระเบียบ” เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินการทั้งกฎระเบียบและการบริหารจัดการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านพลังงาน 10 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ  
    One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง 

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  
    ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ New S-Curve 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขนั 

- เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนในการด าเนินการ และส่งเสริมให้ 
  ประชาชนสามารถใช ้พลังงานทดแทนได้ง่ายย่ิงขึ้น 

- เห็นด้วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือดา้นข้อมลูพลังงานจากหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง 

- เห็นด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรพัยากรปิโตรเลียม รองรับอุตสาหกรรม 
  เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ของประเทศไทย 

- เห็นด้วย และควรให้มีระบบติดตาม/ประเมินผล อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
- การเปิดให้มีการแขง่ขัน ขอให้พิจารณาประเดน็เรือ่งการสนับผู้ด้อยโอกาส  
  และต้นทุนการดูแลสังคมในภาพรวมดว้ย 

- เห็นด้วย เพื่อประหยัดงบประมาณภาครัฐในดา้นพลังงาน 

- ให้ความส าคัญกับการน าเอา เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเร่งรัด 
  กระบวนการและลดขั้นตอนในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ศูนย์อนุมัติ 
  อนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง  

อื่น ๆ : ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับประเด็นการส่งเสริมเชื้อเพลิง 
ชีวมวลจากการเกษตร 

- 

- 

- 

- 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 

สรุปรับฟังความเห็น 
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สรุปประเด็นความเห็นที่มีต่อการปรับปรุงกิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. ประชาราษฎร์รวมใจต้านภัยทุจริต 

2. เปิดโปง ปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง 

3. กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. ราชการไทยโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

5. สกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย 

ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมปฏิรูปให้ชัดเจน 
และสื่อถึงผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

- ควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมกับภาคีต่าง ๆ  
  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิง อาทิ  
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนควรท างานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน  
  กระทรวงมหาดไทยอย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ 
  มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- ควรมีระบบการคุ้มครองพยานหรือการเยียวยาครอบครัวผู้แจ้งเบาะแสให้ 
  เหมาะสม เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนกฎหมายการ 
  ป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti Slapp Laws) รวมถึงผลักดันให้มีกฎหมาย 
  ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างแท้จริง  

- ควรมีการปรบัใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการพจิารณาและตัดสินคดี เพื่อ 
  ลดการใช้ดุลพินิจจากเจ้าพนักงาน และควรมีการด าเนินคดีกับผู้กระท าการ 
  ทุจริตและการยึดทรัพย์สินจากการทุจริตอย่างจริงจัง 

- การปรับทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐมีความจ าเป็นต้องน า 
  นวัตกรรมมาร่วมใช้และพัฒนาในการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่รัฐต้องย่ืน 
  บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบความร่ ารวยผิดปกติ 
  ได้นั้น ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องมีการย่ืนบัญชีตั้งแต่เข้ารับราชการและ 
  บังคับใช้อย่างจริงจัง 
- ควรมีการตรวจสอบการทุจริตในทุกโครงการไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม  
  หรือควรก าหนดให้วงเงินลดลงเหลือ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อป้องกันการทุจริต 
  โครงการได้กว้างขึ้นมากกว่ามุ่งเน้นที่โครงการขนาดใหญ่เท่านั้น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 สรุปรับฟังความเห็น 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านการศึกษา 12 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบ 
   การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
   ทางการศึกษา 
2. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่ 
   เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน 

3. การปรับเปลี่ยนโฉมการจัดการเรียนการสอนใน 
   สถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การปฏิรูปการจดัการเรยีนรู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติ 
   และการส่งเสริมพหุปัญญา 

5. การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากร 
    ทางการศึกษา 

6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
    เพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 

- ทบทวนชื่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การป้องกันเด็กและเยาวชนหลุด 
  ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
  ทางการศึกษา ให้มีความชัดเจนและสื่อถึงผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ย่ิงขึ้น 
- เพิ่มเติมการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม 
  ฝึกปฏิบัติการท างานในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การจัดอาชีวศึกษา 
  ระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม 
  รูปแบบและน าไปสู่การจ้างงาน  

- ควรพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
  ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างพัฒนาหลักคิด วิสัยทัศน์ และ 
  ทัศนคติ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาด้วย 

- ควรนิยามค าว่า “เด็กนอกระบบ” ให้ชัดเจน ทบทวนตัวช้ีวัดท่ี 3 ให้มีความแตกต่างระหว่าง 
  ผู้เรียนในระบบและนอกระบบ สร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  
  พัฒนา กศน. ส่งเสริมให้ประชาชนในเมืองและพื้นท่ีห่างไกลเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี 
  คุณภาพโดยเท่าเทียม ควรพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามผู้เรียน เผ้าระวังการหลุดออกจากระบบ  

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควร  
  ทบทวนการแบ่งสายการเรียนวิทย์/ศิลป์ ไม่ควรเร็วเกินไป ควรศึกษาต้นแบบจากทวีปยุโรปท่ีให้ 
  ผู้เรียนสามารถสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มสามอาชีพท่ีตนสนใจต้ังแต่ ม . ต้น ควรให้ 
  ความส าคัญกับการจัดอาชีวศึกษาส าหรับผู้ท่ีอยู่ในระบบจ้างงานแล้วด้วยเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน   
  มีทักษะเพิ่มข้ึน น าไปสู่ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรส่งผลต่อจ านวนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ท่ีผ่านมา 
  มีการขยายจ านวนสถาบันการศึกษาจ านวนมาก ท าให้อุปสงค์และอุปทางส่วนทางกัน ควร  
  สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกช่วยวัยโดยไม่จ ากัดเฉพาะด้านวิชาการ ควรพิจารณา  
  ระบบการรรับเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ควรมีการสอนแบบ Module และ 
  สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

- ควรทบทวนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรจัดการเรียนการสอนแบบ active  
  learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลตามแนวพหุ  
  ปัญญา ควรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาค้นหาความรู้  ควรปรับมาตรฐานหลักสูตร กระบวนการ  
  จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  

- ควรปรับการผลิตครูให้เป็นการตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เป็นระบบปิด สอนโดยอาจารย์  
  ผู้เช่ียวชาญของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ควรส่งเสริมการผลิตครูจากคนในท้องถ่ิน ควรเพิ่ม 
  ภาคเอกชนเป็นหน่วยงานร่วม ควรวัดผลของการพัฒนาครูจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ควร  
  ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพ 

- ควรทบทวนการเสนอให้ ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ควรให้ มท. หรือ ศธ. เป็น 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มี ดศ. เป็นหน่วงานสนับสนุน และควรพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน 
  ในแต่ละวิชาให่ชัดเจน เพื่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน 

- 

- 

- 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
สรุปประเด็นความเห็นทีม่ีต่อการปรับปรงุกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน 
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 13 

2. การส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 
   ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
    ของคนในชาต ิ

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ 
   โปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 

- การปรับปรุงองค์ความรู้ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย  
  ชัดเจน และสร้างสรรค์ 

- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย 
  สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่าย 
  ประชาชน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและความเห็นของประชาชนควรได้รับ 
  การคุ้มครองและป้องกัน 

- ควรเพิ่มเติมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งเสริมการเมืองที่ชอบธรรมและสุจริต 

- การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจ 
  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรสนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ 
  สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม ทั้งนี้ ควรจัดการผู้มี 
  อิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

- 

- 

- 

- 

- 
- ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความ 
  จริงใจ จริยธรรม ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

- รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการ 
  ปรึกษาหารือ (Dialogue) เพื่อ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความ 
  ขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการดังกล่าว ตลอดจนการ 
  น าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 
(ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

ประเด็นความเห็นที่ส าคัญ 

1. การปฏิรูปด้านวัฒนธรรมและค่านิยม 
ในสังคมไทย 

2. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ   
สร้างวิถีชีวิตทางการกฬีาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและ
การพัฒนานักกีฬา 

3. การพัฒนาโครงข่ายรองรับสังคมของการ
เสริมสร้างสมรรถนะก าลงัคนและสร้างงาน 
อย่างถาวร 

4. โครงการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร 
ของประเทศ  

- การน าค่ านิยมที่ ดีมาปรับหลักคิดและทัศนคติ  
  การพัฒนาจิตใจโดยใช้ศาสนาและศิลปะ และการน า 
  วัฒนธรรมมาพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- การน าเอาหลักทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ และปัญญา 
- การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า พัฒนาต่อยอด  
  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
- การส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เขา้มาเป็นส่วนหนึง่ของสังคมไทย  
  ที่ไม่จ ากัดเฉพาะการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย  

- การส่งเสริมการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 
- การสร้างและพัฒนานักกีฬา 
- การสร้างโอกาสทางการกีฬา 
- การส่งเสริมกีฬาส าหรับคนพิการ  
- สนับสนุนการออกก าลังกาย/เล่นกีฬาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านสมอง 
- การพัฒนาทักษะแรงงาน ต้องค านึงถึง technology disruption 
- การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชพีให้กบัแรงงาน 
- การปฏิรูปการว่างงาน 
- การสร้างอาชีพ  
- การคุ้มครองแรงงาน  
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์อย่างเปน็องค์รวม  
- การมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก  
- การพัฒนาระบบรับเขา้ ส าหรับข้าราชการ 
- การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  
- การพัฒนาทักษะ (Soft skills, Multiskilling, Multi-Talent ) 

- 

- 

- 
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