ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร 1 ชั้น 3
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
24 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ

ระเบียบวาระที่ 5
24 กุมภาพันธ์ 2564

3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัตใิ นส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิม่ เติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 1

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
บัญญัติใ ห้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดาเนินการ
ต่ า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บยุท ธศาสตร์ ชาติ รวมถึ งการติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ รู ป ประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้มีองค์ประกอบ
ที่เ ป็ น ผู้แ ทนจากภาคส่ ว นที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง สามารถมี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น องค์ ป ระกอบคณะกรรมการ
เพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

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

การดาเนินการ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
ศ.พิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์ เป็ น
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เมื่ อ วั น ที่
1 ธัน วาคม 2563 โดยมีก ารประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2563

www.nesdc.go.th

ทั้งนี้วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเป็นต้นไปและนับวาระต่อเนื่องจากกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
4

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งที่ 1/2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563

ความเป็นมา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มีการประชุมฯ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมฯ และได้แจ้งเวียนขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ กลับมา
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเป็นมา
มติ ครม.
วันที่ 3 ธ.ค. 62

มติ ครม.
วันที่ 5 พ.ค. 63

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

มติ ครม.
วันที่ 30 มิ.ย. 63

* ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

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

24 กุมภาพันธ์ 2564

2

ภายใน
ก.พ. 64

4, 11 ก.พ. 64 มติ คกก.ยช.
8 ก.พ. 64 วันที่ 22 ก.พ. 64

เห็นชอบหลักการ
เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบ
คาดว่าจะประกาศ
เห็นชอบ
รายงานต่อรัฐสภา
แผนขั
บเคลื่อนกิจกรรม ในราชกิจจานุเบกษา
ให้ครบถ้วนและแต่งตั้งเพิ่มเติม (ร่าง) แผนการปฏิรูป
เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว Big Rock รวมทั้งเห็นชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการขับเคลื่อนและ และใช้บงั คับต่อไป
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
ติดตามการดาเนินกิจกรรม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Big Rock

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ส.ส.
มติ ครม.
วันที่ 8 ธ.ค. 63 สว.

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ

4

3
www.nesdc.go.th

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock

5

การติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามแผนฯ

6
8

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน
โครงการและกิจกรรม
มีจานวนมาก
กิจกรรมมีความซ้าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผน
ขาดความชัดเจน
ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
www.nesdc.go.th
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน
ตัดกิจกรรมปกติ / คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่า งมีนัยยะสาคัญ (Big Rock) /
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน
ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสาคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย
ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน
ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
9

วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ด้านการเมือง

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการทางานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

010102

กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6

200301
200302

2. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

- ส่งเสริม การมี ส่ วนร่ว มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุ ก
ระดับ โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
- การผลั กดั นร่ าง พ.ร.บ. การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

- ศึ กษาและจั ด ท าข้ อ เสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
- บู รณาการกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและทุ กภาคส่ วนในสั งคมในการขั บเคลื่ อน
ข้อเสนอดังกล่าว

สานักงาน ป.ย.ป.

010102
010103

4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

- สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ความเป็น พลเมื องที่ ดี การเลื อกตั้ ง และการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote)
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

สานักงาน กกต.

010102
010103

5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ

สถาบันพระปกเกล้า

010103

24 กุมภาพันธ์ 2564
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

นาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  เร่จัดงให้รัดมพัีแฒพลตฟอร์
มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน
(Shared Application Enabling Services)
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) ภาครัฐ และการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม

2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์



3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน



5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
24 กุมภาพันธ์ 2564











ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาหรับบริการภาครัฐ
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง
รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ  การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
(Adhoc)
Normal)
การมอบอานาจการจัดส่วนราชการ
 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

เปลี่ยนระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 ดาเนินการจัดทาเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่ง
ระดับสูงที่สาคัญ(Role Clarification)
 ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการทางานที่เน้นการบูรณา
การ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่









ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน
ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิ ัลในทุกขั้นตอน  กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพัน
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต
งบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

www.nesdc.go.th

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

200101

080102

200101
สานักงาน ก.พ.ร.

220101

สานักงาน ก.พ.

200501

สานักงาน ก.พ.ร.

200301
200302

กรมบัญชีกลาง
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200301
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6

1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- นาผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ดาเนินการศึกษาแนวทางการกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจาเป็น
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

- มีการจัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการกาหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
พิจารณานาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
5. จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
24 กุมภาพันธ์ 2564

สานักงาน ป.ย.ป.

220101

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

ก.ยุติธรรม

220101
220102

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดให้มีกลไกเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

220101
220103

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- จัดทาแผนงานหรือโครงการเกีย่ วกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ

สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

220101

www.nesdc.go.th
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ด้านกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
สามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมได้ โ ดยง่ า ย ได้ รั บ ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม -

-

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทา/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

-

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การและผลการด าเนิ น การ
และติดตามประเมินผล
ขยายผลให้มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจทั่วประเทศ
พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล
การดาเนินโครงการ
สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ

2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

-

3. การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

-

5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม
และการสอบปากคาในการสอบสวน
24 กุมภาพันธ์ 2564

-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาต
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

220201

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

220201

จัดทาระบบการปล่อยชั่วคราว
พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
และพัฒนาระบบกากับดูแล
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานศาลยุติธรรม

220102
220201

หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นาระบบการท างานที่ ต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี
และประกาศให้สาธารณชนทราบ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน ติดตามและประเมิน

สานักงานตารวจแห่งชาติ

220201

www.nesdc.go.th
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5

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อเสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน 3 ล้านราย มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ขั้นขัตอนและวิ
ธีกธารด
าเนิาเนิ
นการ
้นตอนและวิ
ีการด
นการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
-

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ปรับเปลี่ยนสู่การทาเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจาหน่าย
ขยายพื้ น ที่ ชลประทานให้ เ กษตรกรมี น้าใช้ส าหรับ การผลิต สิน ค้า เกษตรอย่า ง
เหมาะสม
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อ มูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ก.เกษตรและสหกรณ์

-

เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส่งเสริมด้านที่พัก
เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย --

-

ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs
ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading /
Investment Center)

-

พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบธุรกิจ
อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผูป้ ระกอบการ
ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพือ่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

24 กุมภาพันธ์ 2564
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040101

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา
สสว.

040201
050101 050302
050102 050303
050301 050401
080101
080302

190202
190203

230301

ก.พาณิชย์
ก.การอุดมศึกษาฯ

090102
090202
090302

200101
220102
110401
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6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 - การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง -- การยกร่
การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา
รายจังหวัด
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

1. เพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย

3. การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

- เลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรัก ษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์ก รบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบล
- จัดการน้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ บริหารจัดการน้า ดิน ป่า
และพลังงานอย่างบูรณาการ
- ถอดรูปแบบความสาเร็จจากการทางานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย

4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดลาดับความสาคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- เพิ่มกลไกในการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้กากับดูแลการดาเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็ บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้อ งกัน และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อ มจากผู้ที่ก่อ มลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาได้สาเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
- กาหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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040101

180102
180501

180201

220101

180401

ก.มหาดไทย

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

190101
190202

180301
180501

15

วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

7
ด้านสาธารณสุข

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลของการสร้า งเสริ ม
สุข ภาพ ความรอบรู้ด้ า นสุ ข ภาพ การป้อ งกั นและดู แ ลรั ก ษาโรคไม่
ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล
ที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
-

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ
การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาสถานที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
ก.สาธารณสุข
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

130101
130401

130101
130401
130501

110501

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง
4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุ นที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย สานักงานหลักประกัน
บเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพ
สุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง - ขัภาครั
ฐของประเทศไทย

170101
170201

กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6
- ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

150101

24 กุมภาพันธ์ 2564
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8
ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่ห ลากหลาย เลือกเสพสื่ อได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็นผู้ผลิ ต สื่ อที่ มี คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากนี้ ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นที่ 6 - การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
ดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
การจัดการ Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake
News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010201
010301

2. การกากับดูแลสื่อออนไลน์

- ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ
- กาหนดให้ก ารสื่อ สารข้อ มูลภายในองค์ก รและระหว่างหน่วยงานอย่างถูก ต้องเหมาะสมเป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งที่นามาประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด และเป็นธรรม

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

010301

3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

- การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา, ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยดาเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดทาเนื้อหาของ
สื่อสาหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- การรณรงค์ก ารรู้เท่าทันสื่อ พัฒ นาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อ สารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
- การพัฒ นาบุค ลากรในการสอนและให้ค วามรู้ด้านสื่อ สารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อ ให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ก.การอุดมศึกษาฯ

010201
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9
ด้านสังคม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนทุ กภาคส่ว นได้ รับ การจั ด สรรสวั สดิ การ และได้ รับ โอกาสในการประกอบอาชี พที่ ต รงตามความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

2. ผลั ก ดั น ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทางสั ง คมและคลั ง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การปฏิ รู ป การขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก าร เพื่ อ ให้
คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงาน
ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
- ผลักดันให้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่ วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สร้ า งแรงจู งใจให้ ป ระชาชนคนไทยเข้ า สู่ ร ะบบการออม ผ่ า นการจั ด สรรเงิ น คื น ใน
สัด ส่วนที่เ หมาะสมจากการซื้ อสลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาล และ/หรือ การจั ดเก็ บภาษีเ พื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)
- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว
- วิเคราะห์ข้อ มูลและนาข้อมู ลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล
- ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ก.การคลัง

ก.มหาดไทย

- ปรับคานิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย ก.การพัฒนาสังคมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
- วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง ความมั่นคงของมนุษย์
การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

110501

110101

กิจกรรม
Big Rock
ไม่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 6 โดยตรง
แต่ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 6 ช่วย
สนับสนุน
การขับเคลื่อน
170201 กิจกรรม Big
Rock

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

ก.มหาดไทย

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

- นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจาเป็น
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล

สานักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

160202
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วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10
ด้านพลังงาน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ศู น ย์ อ นุ มั ติ อ นุ ญ าตเบ็ ด เสร็ จ One-StopService ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
- กาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
- การดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.พลังงาน

070201
070202

200101

ก.พลังงาน

070201
070202

สกพอ.

070201
070202

ก.พลังงาน

070201
070202
070203
070204

กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นที่ 6

3. การใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

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

5. ปรั บ โครงสร้ างกิ จ การไฟฟ้ าและธุ รกิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
24 กุมภาพันธ์ 2564

- จัดทาแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
- การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
- จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดาเนินการได้ทันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- กาหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต
- ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ
ไฟฟ้า
- การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
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วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ
- กาหนดแนวทางและการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
(องค์การมหาชน)
- การติดตามประเมินผล เพื่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข
- ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
สานักงาน ป.ป.ช.
- ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก

210101
210102

210102

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
- มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน

สานักงาน ป.ป.ช.

210102
210201

4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัล
- จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม
- เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล
- จัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
- จัดทาและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
210201

5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดาเนินโครงการขนาดใหญ่

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ
- หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)

สานักงาน ป.ป.ท.

210102
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12
ด้านการศึกษา

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทางาน
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- สนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
- ปรับหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ประเมินผลการดาเนินงานและขยายผลต่อไป
- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- จัดทามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ
คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
- ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน -

สารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปจั จุบัน และกาลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา
- ติดตามและประเมินผล
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

110201

120101

ก.ศึกษาธิการ

110401
110402

ก.อุดมศึกษาฯ

110401
110501
110301
110402

ก.ศึกษาธิการ

150201

120101

ก.อุดมศึกษาฯ

120101
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13
ด้านวัฒนธรรม กีฬา

แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง
โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
กิจกรรม Big Rock ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นที่ 6

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
24 กุมภาพันธ์ 2564

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนากลไกระบบเครดิ ตสั ง คม เพื่อ ให้เ กิดการขั บเคลื่ อนหลั ก ธรรมทางศาสนาให้อ อกมาเป็ น
คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล
ศูนย์คุณธรรม
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต
(องค์
การมหาชน)
สื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กระทรวงวัฒนธรรม
ให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ
- ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
- การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
กระทรวงการท่องเที่ยว
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
และกีฬา
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน
และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce
Ecosystem
- การศึก ษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง กองทุน ใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เ พื่อให้สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
-

พัฒนาทักษะดิจทิ ัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
พัฒนากาลังคนภาครัฐ
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีม่ ีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ ให้กับคนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทุกช่วงวัย
จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ
พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่
พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กบั ครอบครัวลูกหลานทีม่ ีศักยภาพในชุมชน
การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
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วาระที่ 3.1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
24 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี2563
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กาหนดให้สานักงานฯ จัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินการประจาปีการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

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

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

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

รายละเอียดการจัดทารายงานการสรุปผลการดาเนินการฯ

1

2

แนวทางการประเมินผล
ใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ระบุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าวใน
ทุกช่วงระยะเวลา 5 ปี เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

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

วันที่ 29 ม.ค.64 นาส่งรายงานสรุปผล
การดาเนินการฯ ไปยัง สลค. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการแจ้ง ครม. เพื่อทราบ
ต่อไป

เค้าโครงสรุปผลการดาเนินการประจาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทนา ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเท และประเด็นท้าทาย
และการดาเนินการในระยะต่อไป

3
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กรอบระยะเวลา

สศช. ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานฯ ทั้ ง 2 ฉบั บ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http://nscr.nesdc.go.th เรียบร้อยแล้ว

ภาครัฐนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบ eMENSCR
ให้แล้วเสร็จ สานักงานฯ จะดาเนินการจัดทารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2. การดาเนินการ
2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
2.1.1 ความก้าวหน้าการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ในการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่
ต้องเร่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนให้ มี ค วามเป็ น ดิ จิ ทั ล เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคคลากรให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี

ด้านความมั่นคง
คนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย
ประเทศมีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารในระดับดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 ต้องเร่งให้ความสาคัญกับการดาเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลด
ความขัดแย้งในสังคม และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ ม ได้รับ การอนุรักษ์ ฟื้น ฟู
เพิ่มมากขึ้นจากปี 2562
ผลกระทบทางลบที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศมีการควบคุมและจัดการที่ดีมากขึ้น

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
การกระจายรายได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างภาคปรับตัวดีขึ้น
ต้ อ งเร่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น มาตรการเพื่ อ กระตุ้ น
เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คนไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ข ภาวะ และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
เมื่อเทียบกับปี 2562
ต้ อ งเร่ ง เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาสมรรถนะของคนไทย
ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
24 กุมภาพันธ์ 2564

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น
คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น
ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรเปราะบาง
www.nesdc.go.th
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2. การดาเนินการ

2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563

การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ค่าสีแสดงสถานะ แบ่งออกเป็น 4 สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย

24 กุมภาพันธ์ 2564

แดง

ต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถานการณ์ตากว่
่ า 50% ของค่าเป้าหมาย

ส้ม

ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ ง : สถานการณ์อยูใ่ นช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย

เหลือง

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย : สถานการณ์อยูใ่ นช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย

เขียว

บรรลุคา่ เป้าหมาย : สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 100%
www.nesdc.go.th
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2. การดาเนินการ

2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
2.1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2563

ระดับประเด็นแผนแม่บท

37เป้าหมาย

มีสถานะบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562
ปี 2563
ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย

3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเทีย่ ว

ดีขึ้น

6. พืน้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ
7. โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจทิ ลั
8. ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลีย่ นค่านิยมและ
วัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสขุ ภาวะทีด่ ี
14. ศักยภาพการกีฬา

ระดับแผนแม่บทย่อย

140 เป้าหมาย
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15. พลังทางสังคม

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย

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

www.nesdc.go.th

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

เป้าประเด็น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

010001 010002
010001 010002

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

020001

020201 020202 020301 020401 020501

020001

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

030001 030002
030001 030002

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

040001 040002

040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

040001 040002

040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

050001 050002 050003
050001 050002 050003

050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

060001 060002 060003

060101 060201 060202

060001 060002 060003

060101 060201 060202

070001

070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

070001

070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

080001
080001
090001 090002
090001 090002

080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

100001

100101 100201 100301

100001

100101 100201 100301
110101 110201 110301 110401 110402 110501

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

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

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200501

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200502

210001

210101 210102 210201

210001

210101 210102 210201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็น

การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
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เป้าหมายระดับ
ประเด็น

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี 2652

ปี 2653

บริ การของรั ฐมี
ประสิ ทธิ ภาพและมี
คุ ณ ภ า พ เ ป็ น ที่
ย อ ม รั บ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ

200001

200001

ภ า ค รั ฐ มี ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้ วย
การน านวั ต กรรม
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า
ประยุกต์ใช้

200002

200002

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย
ปี 2652

ปี 2653

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

200101

200101

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

200201

200201

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200301

200301

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยใน
การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

200302

200302

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

200401

200401

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสานึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

200501

200501

ประเด็น

เป้าหมาย
ระดับ
ประเด็น

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย
ของประเด็นแผน
แม่บทฯ

ปี 2652
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ

www.nesdc.go.th

ประเทศ
ไทยปลอด
การทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

210001

เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ปี
2652

ปี
2653

ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

210101

210101

คดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง

210102

210102

การดาเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

210201

210201

ปี 2653

210001

สถานะบรรลุ
เป้าหมายแผนย่อย
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
ประเด็นที่ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น
แผนแม่บทฯ

กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

เป้าหมาย
ระดับ
ประเด็น
กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้
ทุกภาคส่วน
ได้ประโยชน์
จากการ
พัฒนา
ประเทศอย่าง
เท่าเทียมและ
เป็นธรรม

สถานะการบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บทฯ
ปี 2652

ปี 2653

220001

220001

220002
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220002

เป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กา ร พั ฒ น า ภา ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่ มุ่ งให้ ประชาชน
ในวงกว้ างได้ รั บประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง
การปฏิ บั ติ ต ามและการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี ค วาม
คุ้มค่ าทางเศรษฐกิจ ทั่ วถึ ง
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย
การอานวยความยุติธรรมมี
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ส ะ ด ว ก
รวดเร็ ว เสมอภาค ทั่ ว ถึ ง
เป็ น ธรรมและปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

ประเด็นท้าทายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 6
สถานะบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อย
ปี 2652

ปี 2653

220101

220101

220102

220102

220103

220103

220201

220201

www.nesdc.go.th
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.1 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563

2.1.3 ประเด็นท้าทาย

1

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

2

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

3

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

4

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

1

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

2

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจาปี เ พื่อเป็นแผนระดับ 3 หลักในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ

3

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการใน
ทุกระดับอย่างแท้จริง

4

งานศึกษาวิจัยจะต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในภาพรวม

5

หน่วยงานของรัฐจะต้องนาแผนแม่บ ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิ ด -19 พ.ศ. 2564-2565 เป็นกรอบในการจัด ท าโครงการ/
การดาเนินงาน
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2.1 ความก้าวหน้า

รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

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

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศปี 2563

มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต
ปี 2562 26 เรื่อง
ปี 2563 14 เรื่อง

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

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563
ควรเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้
สถานะการบรรลุเ ป้าหมายดัง กล่ าวมีค่า ลดลง เพื่อนาไปปรั บ
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุ
ของแผนการปฏิรู ป ประเทศเพื่อให้ส ามารถด าเนินการได้ต าม
เป้ า ประสงค์ ข องการปฏิ รู ป ประเทศตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญที่กาหนดได้ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
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ปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
วาระที่ 3.2 รายงานสรุ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2 รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563
2.2.2 ประเด็นท้าทาย

1

การสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจให้กั บหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ สาระสาคัญที่ แท้จริงของกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

2

ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเดียวกันและ
สามารถประเมินและวัดผลความสาเร็จได้อย่างแท้จริง

3

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

4

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

24 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

2.2.3 การดาเนินการในระยะต่อไป
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการดาเนินงานตามกิจกรรม
ปฏิรูปที่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่ างมี นั ยส าคั ญ (Big Rock) ที่ ระบุ ไว้ ในแผนการ
ปฏิรูปฉบับปรับปรุง
เรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปอื่ น ๆ ที่ ไม่ ได้ ถู กบรรจุ ไว้
ในกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบรับไปดาเนินการในลักษณะของภารกิจปกติ
ของหน่วยงานคู่ขนานกันไป

ส านั กงานฯ จะด าเนิ นการพั ฒนาระบบติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) เพื่ อ รองรั บ การ
ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ทั้งนี้ สานักงานฯ จะดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ต่อไป
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รายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
33

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
วาระที่ 3.3 ความก้
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
1.ความเป็นมา

สานัก นายกรัฐมนตรี มีคาสั่ งสานัก นายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง จัด ตั้งศูนย์อานวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

ศจพ.

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) โดยตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แนว
ทางการ
ปฏิบัติ
องค์
ประกอบ

ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

หน้าทีแ่ ละ
อานาจ
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ดาเนิน การแก้ไ ขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า พร้ อมกับ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปดาเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ในการจัดทาแผนการดาเนินการและแนวทางการพัฒนา

ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่ อมอบหมายให้ ส่ วนราชการที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ และด าเนิ นการจั ดท าแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based)
www.nesdc.go.th
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าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
วาระที่ 3.3 ความก้
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
2. การดาเนินการระยะต่อไป
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม อบหมาย
ใ ห้ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็ น ประธานกรรมการขจั ด
ความยากจนและพั ฒ นาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(คจพ.) ซึ่ง รองนายกรั ฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
คจพ. ครั้ ง ที่ 1/2564 ในวั น
ศุ ก ร์ ที่ 1 9 มี น า ค ม 25 6 4
ซึ่งมี กลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน สรุปได้
ดังนี้

กลไกการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

ระดับอานวยการ

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)

ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)

ระดับอานวยการ
ปฏิบัติการ

ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ (ศจพ.อ.)

ศูนย์อานวยการปฏิบตั ิการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขต (ศจพ.ข.)

ระดับปฏิบัติการ
24 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศจพ.อปท.)

www.nesdc.go.th

36

าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
วาระที่ 3.3 ความก้
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP
ข้ อ สั ง เกต : การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
และการพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ในไทยยั ง ไม่ เ กิ ด
ความยั่งยืนและครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย

24 กุมภาพันธ์ 2564
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าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
วาระที่ 3.3 ความก้
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP
กรอบการพัฒนาในการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency (พอเพียง)
Sustainability (ยั่งยืน)
Survival (อยู่รอด)

ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนฯ แล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเอกภาพและความยั่งยืนในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย หน่วยงานของรัฐ และ ศจพ. ในทุกระดับจะต้องดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ TPMAP เท่านั้น

24 กุมภาพันธ์ 2564
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าวหน้าการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
วาระที่ 3.3 ความก้
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยระบบ TPMAP

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
บทบาท ความสาคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
กระบวนการจัดทา (ร่าง) ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th

45

วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 3.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Thailand’s Transformation)

โดย สศช. จะดาเนินการระดมความเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ
4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและทุกระดับมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 ต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่  แผนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่จึงต้องสามารถถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ไปสูก่ ารปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานในระดับพื้นที่
อาจยังไม่สามารถสะท้อนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ตามหลั กความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล
(Causal Relationship : XYZ) ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ความครอบคลุมของระบบ eMENSCR ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนในระดับ
พื้นที่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการถ่ายระดับยุทธศาสตร์ชาติ

“ร่วมคิด
ร่วมทา
ร่วมนาไป
ปฏิบัต”ิ

ไปสู่ ก ารด าเนิ น งานในระดั บ พื้ น ที่ อาจยั ง ท าได้ ไ ม่
สมบูรณ์ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
การถ่ายระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสกู่ ารปฏิบตั ิผ่านแผนในระดับพื้นที่โดยหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

24 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน
ทาโครงการ

ติดตามฯ
“ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาไปปฏิบัต”ิ
24 กุมภาพันธ์ 2563
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

แผนในระดับพื้นที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนในระดับพื้นทีต่ ้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

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

ศึกษา ทาความเข้าใจเป้าหมายระดับชาติ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
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ปี 2562
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ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563

เป้าประเด็น

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

010001 010002
010001 010002

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

020001

020201 020202 020301 020401 020501

020001

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

030001 030002
030001 030002

030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

040001 040002

040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

040001 040002

040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

050001 050002 050003
050001 050002 050003

050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

060001 060002 060003

060101 060201 060202

060001 060002 060003

060101 060201 060202

070001

070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

070001

070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

080001
080001
090001 090002
090001 090002

080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
090101 090102 90201 090202 090203 090301 090302 090303

100001

100101 100201 100301

100001

100101 100201 100301
110101 110201 110301 110401 110402 110501

110001
110001
120001 120002
120001 120002
130001
130001

กลุ่มจังหวัด

110101 110201 110301 110401 110402 110501
120101 120201
120101 120201
130101 130201 130301 130401 130501
130101 130201 130301 130401 130501
140101 140201 140301

140001
140001

140101 140201 140302
150101 150201 150202

150001
150001

150101 150201 150203
160101 160201 160202

160001
160001

160101 160201 160202
170101 170201

170001
170001

170101 170201
180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

180001
180001

180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

190001 190002 190003

190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200501

200001 200002

200101 200201 200301 200302 200401 200502

210001

210101 210102 210201

210001

210101 210102 210201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

220001 220002

220101 220102 220103 220201

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

230001 230002

230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

วิเคราะห์

ภาค

010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ช่องว่างเชิงนโยบาย
และช่องว่างการพัฒนาของประเทศ
www.nesdc.go.th

จังหวัด

การจัดทาแผน

ในระดับพื้นที่ต้องมีการถ่ายระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (XYZ)
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

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

แผนพัฒนาภาค

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

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

สาหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ดาเนินการถ่าย
ระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค โดยให้
เริ่มพิจารณาจากเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค และแผน
กลุ่มจังหวัดตามลาดับ
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ทาแผน

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

แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 3

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

140

เป้าหมายแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ

สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าสูงขึ้น

F0201 วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน

เกษตรกรในพื้นที่ในรับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกษตรกรในพื้นที่ในรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าให้กับข้าวมากยิง่ ขึ้น
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

สาหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ดาเนินการถ่ายระดับตามขั้นตอนเดียวกันกับของแผนพัฒนาภาค

เป้าหมายแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด

โครงการ
24 กุมภาพันธ์ 2564

สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น

เป้าหมายแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัด

เป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัด

เป้าหมายแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
ทาโครงการ

การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

• การจัด ทาโครงการและการด าเนิน งาน ยึดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการจัดทาโครงการ ตามที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. กาหนด รวมทั้ง
ดาเนินการตามหลักการจัดทาโครงการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 โดยยึดแนวทางการดาเนินการตามมติ ครม. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

04

02
การจัดทาโครงการ

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

 ทบทวน ความเหมาะสมและความครอบคลุมของ
เป้าหมายในระดับพื้นที่
 ทบทวนและเพิ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนขับเคลื่อน
ให้ครบถ้วน
 ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่างการ
พัฒนา
 พิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นของการ
ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย

 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดทาโครงการโดยใช้ข้อมูลจากห่วง
โซ่คุณค่า ข้อมูล สถิติ สถานการณ์และ
งานวิจัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการนาโครงการเข้า
ระบบ eMENSCR

 พิจารณาผลกระทบ
ของโครงการที่มีต่อเป้าหมาย
และสถานการณ์ความเสี่ยง
การบรรลุเป้าหมายของแผน
ในระดับพื้นที่

การร่วมกันคิด
ร่วมกันวิเคราะห์
แบบบูรณาการร่วมกัน

• ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุให้การดาเนินการไม่
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
• ข้อเสนอโครงการ

โครงการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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หน่วยงานแต่ละระดับ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
• แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และรายปี
ของราชการบริหารส่วนกลาง
• แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ติดตามฯ

ทาโครงการ/การด
่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุ
ชาติ่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในระดับพื้นที่
การติการจั
ดตามดตรวจสอบ
และประเมิาเนิ
นผลนงานเพื
การดาเนิ
นการตามยุ
ทธศาสตร์ชทาติธศาสตร์
และแผนอื

นาเข้าและรายงานผล
หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่นาเข้าโครงการ
และแผนระดับพื้นที่ ในระบบ eMENSCR

ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานที่
สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ ของการ
ดาเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนระดับต่าง ๆ

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

พัฒนาระบบ
สานักงานฯ พัฒนาระบบ eMENSCR
เพื่อรองรับการติดตามแผนในระดับ
พื้นที่

หน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดทาโครงการ/การ
ดาเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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วาระที่ 4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่

ข้อเสนอเพือ่ หารือ

ความเห็นของกรรมการต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่
สอดคล้ องกับเป้าหมายและแนวทางการพั ฒนาตามยุทธศาสตร์ ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อหารือ
4.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความเป็นมา
01

24 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2560 มาตรา 16 ก าหนดให้ ใ นการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ และ มาตรา 17 ให้
คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ชาติ มี อ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย

02

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบัติ
ดาเนินการผ่านแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก

แผนแม่บทประกอบด้วย 23 ประเด็น โดยมีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการภาครัฐโดยตรง 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นประเด็นที่
(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ (21)
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และประเด็ น ที่ (22)
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2563
การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่ จึงจาเป็นต้องเร่งให้ความสาคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป โดยมี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

24 กุมภาพันธ์ 2564
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ
เป้าหมายแผนย่อยที่ควรให้ความสาคัญ
• งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้นมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต (สีแดง)
• หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ
ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
• ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัวซึ่งมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ใน
ระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)

ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ
• การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนให้ มี
ความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
• ป รั บ ก ร ะ บ ว น ง า น ใ ห้ มุ่ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม

• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต (สีแดง)
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index - CPI) ปี 2563 ประเทศไทย

• การพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้ อั น ดั บ ที่ 104 จาก 180 ประเทศทั่ ว โลก ตกลงมา 3 อั น ดั บ (ได้ อั น ดั บ 101 ในปี 2562)
• สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน
โดยมีคะแนน 36 คะแนน จาก 100 คะแนน (เท่ากับปี2562 และ 2561)

• การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม
มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง)
• กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)
• การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม)

การจัดทาโครงการ/
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
24 กุมภาพันธ์ 2564

• การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
• บูรณาการฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกัน

อาจยัง ไม่ส ามารถสะท้อ นการแปลงยุท ธศาสตร์ช าติแ ละแผนระดับ ที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ได้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดท าโครงการ/การดาเนินงานตามหลักการของการจั ดทาโครงการตาม
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
www.nesdc.go.th
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
บเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
แนวทางการขั
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
จัดทาโครงการ/การดาเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทาและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
• ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และอื่น ๆ
• ข้อมูลที่นาเข้าต้องมีความเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องต่อเป้าหมายแผนย่อย 140 เป้าหมาย
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ Open-D
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)
• นาเข้าข้อมูลการดาเนินงาน/การดาเนินการ
และแผนระดับที่ 3
• เชื่ อ มโยงระบบฐาน ข้ อ มู ล กั บ GFMIS แ ละ
e-Budgeting เพื่อสนับสนุนการติดตาม ประเมินผล
• พั ฒนาระบบติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผล
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล

โครงการ/
การดาเนินการ

ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล

แผนระดับ 3

แนวทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
www.nesdc.go.th

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

จัดทาแผนระดับที่ 3
การจั
ดททาแผนระดั
บไทีปสู่ 3่การปฏิบัติ
เพื
่อแปลงยุ
ธศาสตร์ชาติ
ด าเนิ น การตามหลั ก การและกระบวนการ
ของมติ ครม. วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2563 และ
คู่ มื อ แนวทางการจั ด ท าแผนและการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูล
จัดทาและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลอื่น

งานวิจัย/การศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและปรับปรุง
ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ ให้มีความเป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานนาเข้าข้อมูล สถิติ
สถานการณ์ บนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

การให้ทุนและการกากับงานวิจัย
ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศโดยยึดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

data driven

หน่วยงานต้องนาเข้างานวิจัยที่แล้ว
เสร็จในระบบ (Open-D)

(Open-D)
24 กุมภาพันธ์ 2564

www.nesdc.go.th

66

บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
โครงการ/การดาเนินการ
จัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามมติ ครม. วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ให้ยึดแนวทางการดาเนินการตามมติ ครม.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
โดยนาข้อมูล สถิติ สถานการณ์ งานวิจัยมาประกอบการจัดทาโครงการ/การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้

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

หน่วยงานของรัฐร่วมกันวิเคราะห์
Gap Analysis และห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย ข้อมูลสถิติ
งานวิจัย ฯลฯ เพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญ

การร่วมกันคิด
ร่วมกันวิเคราะห์
แบบบูรณาการร่วมกัน

• ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุให้การ
ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนด
• ข้อเสนอโครงการสาคัญ

24 กุมภาพันธ์ 2564

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

• โครงการส าคั ญเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บท

โครงการสาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการรายปี
ที่มีการบรรจุโครงการที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ

www.nesdc.go.th

• โครงการอื่ น ๆ /ภารกิ จ
ประจา
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

แผนระดับที่ 3

จัดทาแผนระดับที่ 3

หลักการการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน…
ทุ กหน่วยงานของรัฐต้องมี แผนปฏิ บัติราชการระยะ

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

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

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

ตามแนวทางและขั้นตอนที่สานักงานฯ กาหนด
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยระบบ eMENSCR เป็นหลัก
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

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

แผนระดับที่ 3

การเชื่อมโยงฐานข้อมูล

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

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

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

หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR ในการพิจารณาจัดทาโครงการ/การดาเนินงาน
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle)
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การขับดเคลื
่อนยุทธศาสตร์ชาติวไยงานของรั
ปสู่การปฏิบฐตั ทีิบนฐานข้
ตัวอย่างการจั
ทาโครงการของหน่
่ผ่านมาอมูลเชิงประจักษ์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยยังอยู่ในสถานะวิกฤติ
Z
Y2

ที่มาของการจัดทาโครงการยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
การจัดทาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ไม่มีข้อมูลสถิติ หรือ งานวิจัยสนับสนุน
Y1

ไม่มี
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บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
วาระที่ 4.2 การขั
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อเสนอเพื่อหารือ
การด าเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป้ า หมายแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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