ข้อมูลประกอบการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
วุฒิสภา
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

1

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ
อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น กรอบในการ
จัดทาแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน

ม า ต ร า 1 4 2 ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ ต้ อ งความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แ ละ
แผนพัฒนาต่างๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรีที่ จ ะเข้ า
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ
มกราคม 2564

หมายเหตุ :
1. นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ครม. มี ม ติ ก าหนดการตั้ ง ชื่ อ แผนในระดั บ ที่ 3 ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ
พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่น ๆ
... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผน
วิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” สาหรับกรณีแผนที่เป็น issue base
nscr.nesdc.go.th

2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
สรุปได้ ดังนี้

2

3

มกราคม 2564

1 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบ และให้รายงาน
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

เห็ น ชอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) และ
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ สศช. ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

เห็ น ชอบให้ ห น่ วยงานที่ เ กี่ยวข้องจัดท าหรื อ แก้ไขปรับปรุง กฎหมายตามแผนการปฏิรู ปประเทศ
โดยขอให้เร่งรัดดาเนินการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามแผนการปฏิรูปประเทศ
nscr.nesdc.go.th

3

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
องค์ประกอบที่สาคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

มกราคม 2564

1

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

3

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

4

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการทางานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกิจกรรม Big Rock

5

ระยะเวลาดาเนินการ โดยกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2565

6

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูปที่ชัดเจน

7

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
nscr.nesdc.go.th

4

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

1

ด้าน
การเมือง

มกราคม 2564

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจน
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

การประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทย

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
63

ปี 2565
65

6.75

7

(สถาบันพระปกเกล้า:
ปี 2562 = 58.41 คะแนน)

Democracy Index
(the Economist Intelligence Unit:
ปี 2562 = 6.32 คะแนน )

5

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

ด้านการเมือง

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
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

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

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

2

ด้าน
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85*

ปี 2565
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ : ปี 2562 = ร้อยละ 84)

2. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดลาดับขององค์การ
สหประชาชาติ
(The United Nation :
ปี 2561 = อันดับ 73)

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา
ทีม่ ีการพัฒนา
สูงสุด 60
สูงสุด 50
อันดับแรก
อันดับแรก

* ขอแก้ไขข้อมูลจากเล่มเอกสาร
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

2

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

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



1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์



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



5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
มกราคม 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

nscr.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

150101

200101
200301
200501
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
าน
3 ด้กฎหมาย

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านกฎหมาย

ลดภาระและอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
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
มกราคม 2564

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

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

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
าน
4ด้กระบวนการ
ยุติธรรม

มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

4
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

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

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
มกราคม 2564

-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
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

สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

220201

nscr.nesdc.go.th
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

5

เป้าหมาย

ด้าน
เศรษฐกิจ

1. ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ
(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.66)

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 29)

2. กระจายความเจริญและ
ความเข้มแข็งของภาคสังคม

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านรายได้

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

ปี 2565
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด

ลดลงเหลือ 0.41

ลดลงเหลือ 0.41

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

อยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน

(สศช. : ปี 2562 อยู่ที่ 0.420)

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ
มกราคม 2564

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for
Management Development: IMD)
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 23 ของโลก
อันดับ 2 ของอาเซียน)
nscr.nesdc.go.th
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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

มกราคม 2564

030301
030401
030501
030502
030601

160201

040101

ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

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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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

6

ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

15

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

6
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
1. เพิ่ ม และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมาย
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดนิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ
- การจัดทาแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา
ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน

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

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

040101

180102
180501

180201

220101

180401

ก.มหาดไทย

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

190101
190202

180301
180501

16
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
าน
7 ด้สาธารณสุ
ข

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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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
-

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

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

-

ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
ก.สาธารณสุข
พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ขับเคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศ

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง

130101
130401

130101
130401
130501

110501

4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุ นที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็น - จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย สานักงานหลักประกัน
บเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐสุขภาพแห่งชาติ
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง - ขัของประเทศไทย

170101
170201

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว - ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ
ประเทศระดับต่าง ๆ
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

150101

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

ก.สาธารณสุข

200302
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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)

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินการ

1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News

- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
- การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล
- การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News
- นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake
News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก

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

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

200101
200401

100301

200301

100301

120101
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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

110501

110101

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

170201

4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

- จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน

ก.มหาดไทย

150101

5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

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

สานักงาน คกก.
นโยบายที่ดินแห่งชาติ

160202

มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

10

ด้าน
พลังงาน

เป้าหมาย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ

ตัวชี้วัด
อับดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน Energy
infrastructure

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับการ
จัดอันดับทั้งหมด

ปี 2565
อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด

7.50
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท

7.40
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท

(International Institute for
Management Development
(IMD) : ปี 2562 อันดับที่ 25)

ค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน
(Energy intensity)
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน : ปี 2562 = 7.54
ktoe/พันล้านบาท)
มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

10
ด้านพลังงาน

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท

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

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
มกราคม 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

nscr.nesdc.go.th
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

11

ด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัด
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น
(Corruption Perceptions Index: CPI)
( Transparency International : ปี 2562
36 คะแนน)

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ
ประเมิน ITA
(สานักงาน ป.ป.ช. ปี 2563 ร้อยละ 13.19)

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 40 คะแนน

คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต
อยู่ที่ 45 คะแนน

ร้อยละ 65

ร้อยละ 80

(85 คะแนนขึ้นไป)

(85 คะแนนขึ้นไป)
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11

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมสาคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
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

มกราคม 2564
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12

มกราคม 2564

ด้าน
การศึกษา
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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

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

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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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

13

ด้าน
วัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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4. แผนการปฏิ
รูปประเทศ
ฉบั(ฉบับปรั
ปรุง)ง
(ร่าง) แผนการปฏิ
รูปประเทศ
บปรับบปรุ

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

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ
มกราคม 2564

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนากลไกระบบเครดิ ตสัง คม เพื่อ ให้เ กิดการขั บเคลื่อนหลัก 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
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง กองทุนใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เ 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

nscr.nesdc.go.th

100101
100301

010102

050101
050102

130101
130201
140101 140201
140301

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

160101
160201

110101

170101
080101
080202

200401

110301
110401
110501
120101

200501
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วาระที่ 4.1(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
1 ด้านการเมือง
3 ด้านกฎหมาย
1. ร่างพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการเสริมสร้า งวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

2

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....
มกราคม 2564

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
4. ร่า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

7

ด้านสาธารณสุข

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

8

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
nscr.nesdc.go.th

4

ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะยะเวลาในการด าเนิ น งานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. ....

5

ด้านเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จของคนต่ า งด้ า ว
2. พ.ศ. 2542
ปรับปรุ งแก้ไข พระราชกาหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
3. 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
31

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการดาเนินการ

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
จานวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทาใหม่ จานวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดทาหรือปรับปรุง
ด้านพลังงาน
9 ด้านสังคม 10

1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6
3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา
39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy
Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ
3. ร่างแนวปฏิบัติของสานักงบประมาณเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและการตั้งงบผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
4. ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจาหน่าย
5. ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี
6. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จาหน่าย
7. ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
8. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

12

13

ด้านการศึกษา

1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
มกราคม 2564

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลังคน พ.ศ.....
nscr.nesdc.go.th
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ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้
ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
32

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุผล
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

• ขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามในระดั บ
นโยบาย
• ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจั ด ท าแผนการขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรม Big Rock
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
แผนขับเคลื่อนฯ

• จัดทาแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ และหน่ ว ยงานร่ ว ม
ดาเนินการ
• ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ
หน่วยงานร่วมดาเนินการอย่างบูรณาการ
• รายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ของกิจกรรม Big Rock

• รับประเด็นที่เกี่ยวข้องไปกาหนดโครงการ/การดาเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock ร่วมกัน
• ขับเคลื่อนการโครงการ/การดาเนินงาน ภายใต้กิจกรรม
Big Rock ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
• รายงานผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน ภายใต้
กิจกรรม Big Rock ที่กาหนด

สศช. ในฐานะ
สานักงานเลขานุการฯ

มกราคม 2564

• สนับสนุนการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
• รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560
• รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
nscr.nesdc.go.th
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
เน้นขับเคลื่อนเฉพาะกิจกรรม Big Rock ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในปี 2565
กิจกรรมตามแผนฉบับเดิม ให้หน่วยงานรับไปดาเนินการเป็นภารกิจปกติ
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ

(Big Rock)
กรอบการขับเคลื่อนที่สาคัญ
มกราคม 2564

รายงานผลการดาเนินงาน
ทุกรอบไตรมาส
ผ่าน
eMENSCR

บรรลุเป้าหมายประเด็น
การปฏิรูปประเทศ

เครื่องมือในการกำกับติดตำมการดาเนินงาน
nscr.nesdc.go.th
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
แผนระดับ 1

ความสาคัญของแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock
ใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของแต่ ละขั้ นตอนและวิ ธีก ารของ
กิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุ
เป้ าหมายความส าเร็จ ระยะเวลา
แล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ การเกิดการ
แปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติไ ด้ อ ย่ าง
เป็นรูป ธรรม และสามารถติดตาม
เร่งรัดความคืบหน้าในการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3
โครงการ/
การดาเนินงาน

ระบบ eMENSCR
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock กลไกที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม
Big Rock

ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของแต่ ล ะขั้ น ตอน
และวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุเป้าหมาย
ความสาเร็จ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้อ ย่ า งชั ดเจน เพื่ อ ให้ก ารเกิ ดการแปลงแผนการปฏิ รูป
ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม และสามารถติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

เป็นเครื่องมือ
ในการกากับ ติดตาม และ
รายงานความคืบหน้าฯ
ในระยะต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ดาเนินการจัดทาแผนขับเคลื่อนฯ
ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการดาเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มกราคม 2564
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การรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 เฉพำะกิจกรรม Big Rock

ตัวอย่าง
การรายงาน
ในรอบถัดไป

มกราคม 2564
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การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ให้ระบบ eMENSCR เป็นระบบงานหลักในการรายงานผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นข้อมูลตั้งต้นในการกากับ ติดตามผลการดาเนินโครงการ/การดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรมีระบบรำยงำนผลฯ และเป็นไปนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 ที่ได้กำหนดไว้
สศช. นารายละเอียดของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ
เข้าในระบบ eMENSCR
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น

หน่วยงำนหลัก และ หน่วยงำนร่วมดำเนินกำร
(เฉพำะที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน)
M1-M5
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลการดาเนินงาน
รอบสิ้นไตรมาสที่ 2

M6

ภายในเดือนเมษายน 2564
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน (M6)
เป็นรายไตรมาส

* นาเข้าข้อมูลได้เฉพาะโครงการ/การดาเนินการ ที่ปรากฏในแผนการขับเคลื่อน
โดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมดาเนินการเท่านั้น
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

สรุปความคืบหน้าของประเด็น
Big Rock ประจาไตรมาส
โดยฝ่ายเลขาฯ และหน่วยงานหลัก
39

ระบบ eMENSCR : ระบบสารสนเทศหลักสาหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ฐานข้อมูลต่างๆ

ระบบ eMENSCR

Data Analysis

Data Preparation
Data Integration

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี

ผลการดาเนินงาน
จากส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

สศช.
NECTEC

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา

หน่วยงานในระดับนโยบาย

สศช.

ประชาชน

รัฐสภา
คณะกรรมการ
ต่าง ๆ

ฯลฯ

Visualization
มกราคม 2564

สศช.

NECTEC

nscr.nesdc.go.th

ฯลฯ
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การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ

สานักงบประมาณ
ก าหนดนโยบายการจั ดสรร
งบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจาปี 2565
จากแนวทาง/ประเด็ นการพัฒนา
ของ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯและแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บปรั บ ปรุ ง )
เพื่ อให้ หน่ วยงานจั ดท าโครงการ
รองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 ต่อไป
มกราคม 2564
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กระบวนการทางานเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และการรายงานผล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการ
หน่วยงานร่วมดาเนินการ
หารือร่วมกันเพื่อจัดทา
แผนขับเคลื่อนฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ธ.ค. 63

7 ธ.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ

มกราคม 2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักส่งแผนขับเคลือ่ นฯ
มายัง สศช. ภายในวันที่ 15 ม.ค.64

ม.ค. 64

• สศช. นาข้อมูลรายละเอียดของแผน
ขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR
หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานรอบ
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ
หน่วยงานร่วมดาเนินการเฉพาะทีร่ ะบุ สิ้นไตรมาส 2 (M6) ของทุกโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock
ไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ บันทึก
ภายในเดือน เม.ย.64
รายละเอียดข้อมูล M1-M5 ของ
โครงการปี 2564 ภายใต้กิจกรรม Big
Rock ทีก่ าหนดภายในเดือน มี.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ พิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.64
วันที่ 22 ก.พ. 64
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
แผนขับเคลื่อนฯ ภายในเดือน มี.ค. 64
nscr.nesdc.go.th

เม.ย. 64

สศช. รายงาน
ความคืบหน้า
การดาเนินงาน
ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ทุก 3 เดือน
ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ

พ.ค. 64

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/
ฝ่ายเลขาฯ ประมวลผล
ความสาเร็จของทุกโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock
ทุกไตรมาส
42

ความรู้
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุ้มกัน

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdb.go.th
E-mail : emenscr@nesdb.go.th
nscr@nesdb.go.th

@nscr
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th
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BACK UP

มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการดาเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดาเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป

มกราคม 2564
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน
โดยกาหนดเป็นประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได้ 7 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นบูรณาการ
5. การกระจายอานาจ

6. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรม Big Rock

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านสาธารณสุข

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ และการเบิก จ่า ยเงินเพื่ อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการศึกษา

7. การมีส่วนร่วม และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการดาเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดาเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
มกราคม 2564
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
 เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 หน่วยงานร่วมดาเนินการ
 เป้าหมายย่อย (milestone : MS)
 เวลาที่แล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย
 โครงการ/การดาเนินงาน

มกราคม 2564
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
* ต้องเห็นผลลัพธ์ในปี 2565
เป้าอันพึงประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน

CR 01 CR 02 CR 03 ... CR 13

เป้าหมายกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
(Big Rock)

...

BR 0105

BR 0201

...

BR 0205

BR 0301

...

BR 0305

...

BR 1305

1

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามั คคีป รองดอง มีการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ

2

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า

3

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

BR 1301
มกราคม 2564

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

...

BR 0101

เป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศ

nscr.nesdc.go.th
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แบบฟอร์มแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

1
วันนี้

2

แบบสรุปโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ไปดาเนินการต่อ... หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการกาหนดโครงการ/การดาเนินงาน
ที่สนับสนุนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
และ
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ร่วมกันจัดทา
แผนขับเคลื่อนฯ

***จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่งแผนขับเคลื่อนฯ กลับมายัง สศช.
ทาง e-mail : nscr@nesdc.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
มกราคม 2564
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การจัดทารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอย่างการจัดทาแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

2

ระบุเลขระบุรหัส
“00”คู่แรก เลขเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ
“00”คูห่ ลัง เลขกิจกรรม Big Rock

1
2
3
คณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกันกาหนดหน่วยงาน
ร่วมดาเนินการในการขับเคลื่อนขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ หน่วยงาน
ร่วมดาเนินการต้องมีโครงการสนับสนุนกิจกรรม Big Rock

3

หมายเหตุ

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบสีแดง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณาร่วมกัน

มกราคม 2564
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การจัดทารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอย่างการจัดทาแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1
2

3

ระบุช่วงระยะเวลาเริม่ ต้น
และสิ้นสุดการดาเนินการ
ของในแต่ละเป้าหมายย่อย

1
2
3
ระบุเป้าหมายย่อย (MS) ซึ่งแปลงจากขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ในเล่ม (ร่าง)
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเรียงลาดับขั้นตอนตามระยะเวลาแล้วเสร็จ (ไม่จาเป็นต้อง
เรียงลาดับตามขั้นตอนในเล่มฯ ทั้งนี้ ขั้นตอนที่แปลงจากในเล่มฯ ไปสู่เป้าหมายย่อย (MS) อาจจะมีมากกว่า
1 เป้าหมายย่อย (MS) หรือไม่มีก็ได้
หมายเหตุ

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบสีแดง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณาร่วมกัน

มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

52

การจัดทารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอย่างการจัดทาแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง
เส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS) ใช้ใน
การติดตามประเมินผลรอบการรายงานตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1
MS2
MS3

MS1

MS2

MS3

นาเป้าหมายย่อย (MS) ในตารางด้านบนมากาหนดจุดระยะเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จ บนเส้น Timeline
โดยเป้าหมายย่อย (MSn) ต้องอยู่ ณ สิ้นสุดไตรมาส และเป้าหมายย่อย (MSn.n) ต้องอยู่ก่อน ณ สิ้นสุดไตรมาส

*เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
มกราคม 2564
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การจัดทารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานร่วมดาเนินการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ระบุรายละเอียด ดังนี้

ตัวอย่างด้านการเมือง

ส่วนโครงการ/การดาเนินงาน

หน่วยงานร่วมดาเนินการทุกหน่วยงานจาเป็นต้อง
มีโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

***จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมโครงการ/การดาเนินงานในภายหลังต้องเป็นความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
มกราคม 2564
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สิ่งที่ต้องดาเนินการในวันนี้

สิ่งที่คาดหวังในวันนี้

(ร่าง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1
2

หน่วยงานรับผิดชอบหลักทาความเข้าใจกิจกรรมBig Rock

ร่วมกันจัดทาแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) โดย
 กาหนดหน่วยงานร่วมดาเนินการ เพื่อถ่ายทอดขั้นตอน
และวิธีการ ไปสู่การจัดทาโครงการ/การดาเนินงานที่
ส่งผลต่อเป้าหมายย่อยต่อไป
 กาหนดเป้าหมายย่อย (MS) ที่จะได้รับจากการดาเนิน
ตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock
 ก าหนดช่ ว งระยะเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ในการ
ดาเนินการเพื่อให้เป้าหมายย่อย (MS) สาเร็จ

ดาเนินการวันนี้

ดาเนินการหลังจากนี้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

จัดส่งแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.
ภายในวันที่ 15 ม.ค.65
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การดาเนินการกิจกรรม Workshop
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชี้แจงเป้าหมาย
ของกิจกรรม Big Rock

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

• ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
• บอกความมุ่งหวังของการกาหนดกิจกรรม Big Rock
• ให้แนวทางในการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในแผนฯ

แบ่งออกเป็น 13 กลุ่มตามประเด็นปฏิรูป
• คณะกรรมการปฏิรูป
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของ Big Rock

กาหนด Milestone ของแต่ละขั้นตอน
และระยะเวลาการดาเนินงาน

3

4

• กาหนดผลผลิต
• ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

กาหนดหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การดาเนินงาน/โครงการที่รองรับขั้นตอนฯ
วงเงินงบประมาณ

Milestone คือ ผลผลิตที่ได้จากการดาเนินงานตามแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock
มกราคม 2564
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ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน.....

CR
เป้า
CR

CR 0X

CR 02

CR 01

เป้าอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ

BR

BR 0101

BR 0103

BR 0102

BR 0104

BR 0105

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมาย
BR

BR 010101

BR 010102

BR 010103

BR 01010X

เป้าหมายกิจกรรม Big Rock

เป้าหมาย
ML

ML 01010101

ML 01010102

ML 01010103

ML 0101010X

เป้าหมายกิจกรรมย่อย

X

โครงการ/การดาเนินงาน

มกราคม 2564

X1

X2

X3

X4

Xn
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มีเป้าหมาย 3 ประการ
(1) ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย มี ค วาม
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สั งคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี โอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มกราคม 2564

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
กาหนดให้แผนการปฏิรูป
ประเทศต้ อ งสอดคล้ อ ง
กั บ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
และกาหนดให้ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุ อื่ น ใดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็ว
nscr.nesdc.go.th

6 เมษายน 2561
แผนการปฏิรูปประเทศ จานวน 11 ด้าน
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

13 ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

18 เมษายน 2562
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จานวน 23 ประเด็น

7 พฤษภาคม 2562
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน

กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน
ตัดกิจกรรมปกติ / คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่า งมีนัยยะสาคัญ (Big Rock) /
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน

โครงการและกิจกรรม
มีจานวนมาก

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสาคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย

กิจกรรมมีความซ้าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผน
ขาดความชัดเจน

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน

ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
มกราคม 2564
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ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
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การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ

สานักงบประมาณ
ก าหนดนโยบายการจั ดสรร
งบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจาปี 2565
จากแนวทาง/ประเด็ นการพัฒนา
ของ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯและแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บปรั บ ปรุ ง )
เพื่ อให้ หน่ วยงานจั ดท าโครงการ
รองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 ต่อไป
มกราคม 2564
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ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการปฏิรูปประเทศ
ประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต้
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การรู้เท่าทันสถานการณ์
และสื่อที่มีประสิทธิภาพ
ทีส่ ามารถเลือกเสพได้

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
มีความยั่งยืน

ประชาชนได้รับบริการอย่างมี
มาตรฐาน ภายใต้การเชื่อมโยง
ข้อมูลดิจิทัลของทุกภาคส่วน

ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และสอดรับความต้องการ
กับโลกอนาคต

การจัดสรรสวัสดิการ
และโอกาสที่เท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
กฎหมายที่เอื้อต่อการดาเนินชีวิต
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
ไม่เลือกปฏิบัติ มีการคุ้มครองพยานที่เป็นระบบ
มกราคม 2564

ปริมาณพลังงานที่เพียงพอ
และเข้าถึงได้ในราคา
ที่เป็นธรรม

nscr.nesdc.go.th

แรงงานมีสมรรถนะ
ที่เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)*
วันนี้
ดาเนินงานกิจกรรม
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ

1

2

การจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศ

สิ่งที่หน่วยงานต้องทาในวันนี้

มกราคม 2564

5

4

3

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทาแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock”

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตระหนักรู้
เป้าหมาย และกระบวน
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock

6

* ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

หน่วยงานสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์
ของกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) และเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศ
nscr.nesdc.go.th

การติดตามเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามแผนฯ

ร่วมกันจัดทา (ร่าง) แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock โดยจาลอง
การกรอกข้อมูล ดังนี้
62

