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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
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คำนำ
สำนักงานขับ เคลื่อนการปฏิร ูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่ว ยนโยบายและหน่ว ยปฏิบัติ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานขับเคลื่อน
การปฏิร ูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้จัดทำให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐ มนตรี
ที่แถลงต่อรัฐ สภา และแผนอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ประกอบด้ว ย 4 เรื่อง ได้แ ก่
1) แผนปฏิบ ัติร าชการ เรื่อง การพัฒ นาต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ อการดำรงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ 4) แผนปฏิบัติ
ราชการ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
สำนักงานขับ เคลื่อนการปฏิร ูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ขอขอบคุ ณ ผู ้ ม ี ส ่ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ ห้ค วามร่ ว มมือ เป็ นอย่า งดี ใ นการจัด ทำแผนปฏิบ ัต ิ ราชการ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง และแผนระดับ ที่ 3
ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนั บสนุน พัฒนา
และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผนสามปี มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น โดยได้ ศึกษาวิเคราะห์ ความสอดคล้อ งและคำนึ งถึง การสนั บ สนุ น
การดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้
วิส ัยทัศน์ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บท ประเด็นความมั่นคง
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง และด้านกฎหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
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และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 –
2565) ด้านการสร้างความสามั ค คีป รองดอง รองรับนโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉัน ท์ในชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐ มนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 11
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานด้านกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
และ 4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2560
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(1) เป้าหมาย
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
(2) ตัวชี้วัด
(2.1) ความสุขของประชากรไทย
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(3.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(3.1.1) การพัฒ นาและเสริ มสร้ างคนในทุ กภาคส่ว นให้ มี ความเข้ม แข็ง มีความพร้ อ ม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
(4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
แสวงหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมือง โดยยึดหลักกระบวนการพูดคุย (Dialogue) คือหัว ใจของ
การปรองดอง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เป้าหมาย
(1.1) ภาครั ฐ มี ว ัฒ นธรรมการทำงานที่ ม ุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์แ ละผลประโยชน์ส ่ ว นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(1.2) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
(2) ตัวชี้วัด
(2.1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
(2.2) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(3.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็วโปร่งใส
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(3.1.1) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(3.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3.2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(3.2.2) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
(3.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
(3.3.1) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(3.4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(3.4.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(3.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(3.5.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(3.6) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(3.6.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
(3.6.2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
(4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
พัฒนากระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของส่ว นราชการ โดยการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการ
การทำงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ งเพื ่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ผ่ า นช่ อ งทาง
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
(1) ประเด็น ความมั่นคง
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 1
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
• ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ดัชนีความสุขของประชากรไทย (อันดับ 1 ใน 35 ของโลก)
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ า ย
ได้ร่วมกันแสวงหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในวงกว้าง
ต่อข้อเสนอ ทางเลือก ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติ ตลอดจนกติกาทางการเมือง
ที่ยอมรับได้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น และหาทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
อันจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจากจุดยืนที่แตกต่างกันมาสู่จุดร่วมที่จะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ
• แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสำคัญ
กับการที่ประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็น
รูป ธรรม โดยมีแนวทางการดำเนิ นการที่สำคั ญ ได้แก่ 1) กำหนดองค์ กร/กลไกบริหารจั ดการความขั ดแย้ ง
แบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง
2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิ หน้าที่ของ
ประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4) ส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 5) มุ่งเน้น
การบริ ห ารและการดำเนิ น การภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สนั บ สนุ น กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมชุ มชน
6) มุ่งเสริมสร้างผู้นำต้นแบบในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง 7) มุ่งเสริมสร้าง
จิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 8) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของ
คนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• เป้าหมายของแผนย่อย
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
• ตัวชี้วัดของแผนย่อย
ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชน
และหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หาข้อเสนอให้การแก้ไขปัญหาร่ว มกัน
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉัน ท์ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ และนำข้อเสนอที่ได้ไปขับเคลื่อน
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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(2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 2
ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ (อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก)
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
นำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการทำงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์
จากประชาชน และเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการป ระกอบอาชีพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านเครือข่าย ป.ย.ป. ดำเนิน การลดความเหลื่ อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน โดย
การพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า และส่งเสริมให้ ประชาชนสร้างต้นแบบ
ในการแก้ป ัญหาความยากจนอย่างมีป ระสิทธิภ าพ นอกจากนี้ ยังดำเนินการส่งเสริมและสร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปของภาครัฐ ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ภาครัฐมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ รวมถึงขับเคลื่อนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
ของทางราชการที่เข้ าข่ ายเป็น การสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีว ิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• แนวทางการพัฒนา
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง
การดำเนิน งานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผ ู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสียเข้ามามีส ่ว นร่วม
ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
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• เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
• ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดำเนินการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูป ประเทศให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปรับสมดุลภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่ว นเข้ามามีส ่ว นร่ว มในการดำเนิน การบริ การสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่ว น
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจ ที่ส ำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วม
ดำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์
และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจหลักที่ให้
ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ที่สำคัญ
สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ
และจั ด ให้ ม ี ก ารยุ บ เลิก ภารกิ จ ที ่ไ ม่ จ ำเป็น รวมทั ้ ง เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการพั ฒ นาบริ ก ารสาธารณะ
ที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้างเหมา
บริการ และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุน
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
• เป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
• ตัวชี้วัดของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ระดั บ ความสำเร็ จ การเปิ ด ให้ ภ าคส่ ว นอื ่ น เข้ า มาดำเนิ น การบริ ก ารสาธารณะ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
บูร ณาการการดำเนิ นงานกับหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึ ก ษา
และภาคประชาสังคมเพื่อสร้างต้นแบบการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า พร้อมนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้างเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง
องค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ แบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
• ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน เพื่อมอบรางวัลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนได้ยั่งยืน
- สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ โดยจัดตั้งเครือข่าย ป.ย.ป.
ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง การพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการประกอบอาชีพ
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(2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
• แนวทางการพัฒนา
สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่ว ยงาน และ
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดัน
ภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
ให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ ำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น ำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ างคุณค่าและประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชน
• เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
• ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
พัฒนานักบริหารระดับสูง โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า มุ่งเน้นให้ผู้อบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม
(3) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(3.1) เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 1
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
• ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ
ดัชนีนิติธรรม (คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 1) การจำกัดอำนาจรัฐ
2) รัฐบาลโปร่งใส 3) สิทธิขั้นพื้นฐาน และ 4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 0.65)
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
บูร ณาการร่ว มกั บ หน่ว ยงานที ่เ กี่ ยวข้ อ งขับเคลื ่อ นกระบวนการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
กฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการที่เข้าข่ายเป็นการสร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงดำเนินการติดตามและขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนากฎหมาย
• แนวทางการพัฒนา
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยู่ทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ ำเป็น
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ ำ
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการพัฒ นาประเทศ เพื่อรองรับ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด
• เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
กฎหมายไม่ เป็ น อุ ปสรรคต่อการพั ฒ นาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู ่ภ ายใต้ กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
• ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไขปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหา
ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ (ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด)
• การบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการที่เข้าข่ายเป็นการสร้างภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
(1) ด้านการเมือง
(1.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3
การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
(1.2) เป้าหมาย
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง
(1.3) ตัวชี้วัด
มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
(1.4) ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและจัดทำข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมในการทำหน้าที่
ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์
เป็นต้น ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนธันวาคม 2565
ขั้นตอนที่ 2 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน
และผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัด
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนธันวาคม 2565
(2) ด้านกฎหมาย
(2.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1
มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน
(2.2) เป้าหมาย
กระบวนงานที ่เ กี่ ย วกับ การอนุญ าตและกฎหมายที่ ส ร้า งภาระหรื อ เป็ นอุ ปสรรค
ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง
(2.3) ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของจำนวนกระบวนงานฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุง
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 และร้อยละ 100 ของจำนวนกระบวนงานฯ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ
ได้รับการปรับปรุงภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
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(2.4) ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองนำผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงาน
ที่เกี่ย วกับ การอนุญาตเพื่อลดขั้น ตอนการดำเนินการและการอนุ ญาตที่ ไ ม่ จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่ อ
การประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิ งเพื่อประโยชน์สำหรับ
การสืบค้นในระยะต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนธันวาคม 2563
ขั้นตอนที่ 2 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีป รองดองดำเนิน การศึกษาแนวทางการกำหนดเกณฑ์ส ำหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ
ความจำเป็นของกฎหมายหรือการอนุญาตของทางราชการที่เข้าข่ายเป็นการสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน โดยดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องดังกล่าวด้วยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนพิจารณา ระยะเวลา
ดำเนินการ ภายในเดือนมิถุนายน 2564
ขั ้ น ตอนที ่ 3 คณะกรรมการดำเนิ น การปฏิ ร ู ป กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว นจั ด ให้ มี
การพิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของ
ทางราชการที่เข้าข่ายเป็น การสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชี พ ของ
ประชาชน โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชนอย่าง
กว้างขวาง และจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของ
ทางราชการให้เป็น ไปอย่างเหมาะสมและไม่เป็นการสร้างภาระหรื อเป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีว ิ ต หรื อ
การประกอบอาชีพ ของประชาชน ตลอดจนเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณา
จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือการจัดอันดับตัวชี้วัดของประเทศในด้านต่าง ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ระยะเวลา
ดำเนินการ ภายในเดือนธันวาคม 2565
ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการดำเนินการติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือปรับปรุงกระบวน
งานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือน
ธันวาคม 2565
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่ นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ
มีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
(2) เป้าหมายรวม
เป้าหมายรวมที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
เป้าหมายรวมที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ป กป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่ว ม
ในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
เป้าหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
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(3.2) ตัวชี้วัด
ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
(3.3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคน
ในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(4.2) ตัวชี้วัด
จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
(4.3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
(5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
(5.2) ตัวชี้วัด
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสอง
ของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(5.3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยพัฒนาบุคลากร
และปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก
ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดย
- จัดให้มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้ร ับ ทราบและเข้าใจถึงสิ่งที่รัฐ กำลังจะดำเนินการ และดำเนินการอยู่ พร้อมทั้งรับฟังความคิ ดเห็ น
และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
- ปรั บปรุ งระบบการบริ หารจั ดการภายในองค์ กร โดยการวางระบบสารสนเทศ
การจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ
รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาตินโยบายที่ 2
สร้างความเป็น ธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ รองรับวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื ่ อลด
การเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
(2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
รองรั บ นโยบายที ่ 2 สร้ า งความเป็ น ธรรม ความปรองดองและความสมานฉั น ท์ ใ นชาติ
โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้
(3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
(4) ตัวชี้วัด
ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
(5) กลยุทธ์
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนิน การของภาครัฐ และสนับ สนุนการเข้ามามีส ่ว นร่ว มของภาคประชาชนในการร่ว มกำหนด
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้อง
กั บ สำนั ก งานขั บ เคลื ่ อ นการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ า งความสามัคคี
ปรองดอง
(1) นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
• พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมือง
มีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่ วนตน
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
(2) นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
• ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทั ้ ง ในเชิ ง กระบวนการผลิ ต การนํ า เสนอสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร และการตลาด
มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการดําเนินธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึง
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการทําธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่ ง ปั น
(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการของภาครัฐเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่
- ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้ง
พัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่น แบ่งปัน ผลประโยชน์อ ย่างเป็น ธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่น
เพื่อทํางานในเมื อ ง สนับ สนุน การจัด ตั ้งวิ ส าหกิจชุ มชนตามความพร้อ มและศั กยภาพในแต่ล ะพื ้น ที ่ ใ ช้
เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ผลการวิจัยและ
พัฒนาการตลาดและนวัตกรรมสร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านการกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- สร้างผู้นําชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากร
ในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
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กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่ เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้ เสียสละ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่นและเป็นพลังสําคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำ การพัฒนา
ตนเอง และการจัดการของชุมชนท้องถิ่น
- แก้ไขปัญหาที่ อยู่ อาศั ย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่ น่าอยู่ มุ่งเน้นการจั ดการที่ อยู่ อาศั ย
การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่ เอื้ออาทร
มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมื อง
และชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
(3) นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
• เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้ อน
ปรั บเปลี ่ ยนให้ เป็ นการทำงานเชิ งรุ ก เน้ นการยกระดั บไปสู ่ ความร่ วมมื อกั นของทุ กภาคส่ วนอย่ างจริ งจั ง
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน
(4) นโยบายหลั ก ที ่ 12 การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบและ
กระบวนการยุติธรรม
• แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่ องมือในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ส ุจ ริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุน ทุกภาคส่ว นให้เข้า มามีส ่ว นร่ว มในการป้ อ งกั น
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
(5) นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย
เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจังและเข้ม งวด และเร่งรัดดําเนิน การตามขั้น ตอนของกฎหมายเมื่ อ พบผู ้ก ระทํ าผิด อย่างเคร่ ง ครั ด
เพื่อให้ภ าครัฐ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบโดยเร็ว ที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.1.2 พันธกิจ
1. ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บู ร ณาการข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนิน การตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
การปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
3. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความ
สามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
4. จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
1. เป้าหมาย
หน่ว ยงานของรัฐ มีต้น แบบในการแก้ปั ญหาความยากจนของประชาชนที ่มีประสิ ทธิ ภ าพ
และเห็นผลเป็นรูปธรรม
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2.1 ต้นแบบการดำเนินงาน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า
แบบบูรณาการ
2.2 ร้อยละของต้นแบบ
ในการแก้ปญ
ั หาความยากจน
ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และเห็นผลเป็นรูปธรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 63
ปี 64
2 ต้นแบบ 2 ต้นแบบ

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ปี 65
2 ต้นแบบ

หมายเหตุ

ร้อยละ 5 จำนวนผลงานทีส่ ่งเข้ารับ
การประเมินรางวัลเลิศรัฐ
ประเภทร่วมใจแก้จน
ที่ได้รับการประเมิน
ในระดับดีเด่นจากจำนวน
ผลงานที่ส่งทั้งหมดในแต่ละปี

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนที่มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
3.3 สร้ า งความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานส่ ว นราชการทั ้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิ ภ าคและ
ภาคประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
4. แผนงาน/โครงการ สำคัญ
4.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมภาครัฐ
4.2 โครงการรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน
1. เป้าหมาย
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพได้รับการปรับปรุง
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2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 63
2.1 ร้อยละของจำนวนกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต และกฎหมาย
ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การดำรงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชนที่สำนักงาน
ป.ย.ป. เสนอได้รับการพิจารณา
ดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 64
ร้อยละ 80

หมายเหตุ
ปี 65
ร้อยละ 100 กระบวนงานทั้งหมด 1,094
กระบวนงาน จากรายงานผล
การศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต
เพื่อปรับปรุง แก้ไข
กระบวนงาน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
ในประเทศไทย

3. แนวทางการพัฒนา
จัดตั้ง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ
4. แผนงาน/โครงการ สำคัญ
โครงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
1. เป้าหมาย
1.1 มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการระดับปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนั ยสำคัญ (Big Rock)
อันอาจทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 มี ก ารใช้ Digital Technology ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และใช้ Artificial Intelligence (AL)
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและกำหนด
นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบ ัติ งานที่ม ีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น และประชาชนผู้รับบริการได้ร ับประโยชน์ แ ละ
มีความสะดวกสบายเพิม่ ขึ้น
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2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2.1 ความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
(Big Rock)
2.2 ความสำเร็จในการใช้ Digital Technology
ในการปฏิบัติงาน และใช้ Artificial
Intelligence (AL) ในการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ

ปี 63
-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 64
ปี 65
ร้อยละ 30 ร้อยละ 70

หมายเหตุ

ร้อยละของปัญหา/
อุปสรรคที่บันทึก
ในระบบได้รับการ
ขับเคลื่อนและแก้ไข
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละของความสำเร็จ
จากการดำเนินการด้าน
- ความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนเรื่องร้องเรียน
หรือร้องทุกข์จาก
ประชาชนที่เกี่ยวกับ
การดำเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
- จำนวนผู้พิการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศฯ
- จำนวนกระบวนงาน
ที่สามารถใช้ระบบ
e-Office เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานได้สำเร็จ
- การสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคของ
การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock เพื่อให้สามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
และนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อนเพื่อแก้ไข/บรรเทาปัญหาอุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนการปฏิรูปประเทศที่กำหนดไว้
3.2 พัฒนาระบบการใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงาน และใช้ Artificial Intelligence
(AI) ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์จากประชาชน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลฯ จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการวิเคราะห์
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ประมวลผลการรับเรื่องร้องเรีย นหรือร้องทุ กข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อผู้พิการ ระบบ e-Office เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน และการสร้างแรงจูงใจในการใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
3.3 นำเสนอรายงานผลของการใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงาน บูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ และใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูป Big Rock และประโยชน์ของประชาชนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ต่อนายกรัฐมนตรี และ
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. แผนงาน/โครงการ สำคัญ
4.1 โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1
4.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ
4.3 โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และประมวลผลจากระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์ข อง
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรู ปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
1. เป้าหมาย
1.1 ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง
1.2 ข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับผู้นำอย่างต่อเนื่อง
1.3 เครือข่าย ป.ย.ป. มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่ อนงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 ประชาชนรั บ รู้ ผ ลการดำเนิ น งานเพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นกิ จ กรรมปฏิ ร ู ป ที ่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จากช่องทางการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ
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2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2.1 มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และ
มาตรการในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคม
2.2 จำนวนต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น
การปฏิรูปฯ ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป.
พัฒนาขึ้น
2.3 จัดตั้งเครือข่าย ป.ย.ป. ตามคำสั่ง ว.4
และ ว.5
2.4 ร้อยละของเครือข่าย ป.ย.ป. เข้าร่วม
กิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศที่กำหนด
2.5 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2.6 จำนวนผู้ติดตามช่องทาง
การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
2.7 จำนวนการมีส่วนร่วมในช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ เช่น การถูกใจ (Like)
การส่งต่อ (Share) หรือการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) รวมกัน

ปี 63
-

ค่าเป้าหมาย
ปี 64
ปี 65
1 ข้อเสนอ

-

4 ประเด็น

4 ประเด็น

-

-

-
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หน่วยงาน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

-

1 ฉบับ

1 ฉบับ

-

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
5,000 คน
ไม่น้อยกว่า
200 ครั้งต่อ
สื่อ

หมายเหตุ
ภายในปี 2565

จากจำนวนเครือข่าย
ป.ย.ป. ทั้งสิ้น 42
หน่วยงาน
เสนอ นรม.
ปีละ 1 ฉบับ

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันข้อเสนอการสร้างความสามั คคี
ปรองดองสู่การปฏิบัติ
3.2 พัฒนาข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ให้มี ทักษะ
ความรู้ สมรรถนะตรงตามความต้องการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ป.ย.ป.
3.4 สร้างช่องทางการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศให้ประชาชนรับทราบ
4. แผนงาน/โครงการ สำคัญ
4.1 โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
4.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)
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4.3 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
4.4 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 – 2565)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 214,215,700 บาท
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ
214,215,700
-

อื่น ๆ

3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
1) เรื่อง การพัฒนาต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

1,389,300

7,655,300

11,448,000

20,492,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2) เรื ่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงานด้ า นกฎหมายที ่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดำรงชี ว ิ ต หรื อ
การประกอบอาชีพของประชาชน
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

1,000,000

-

900,000

1,900,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

18,123,400

-

19,905,000

38,028,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4) เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
แผนปฏิบัติ
2563
2564
2565
วงเงินรวม
ราชการ
เงินงบประมาณ
4,572,900
7,270,000
30,744,700
42,587,600
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ
-

5) งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

27,110,500

21,667,400

27,356,400

76,134,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6) งบบุคลากร
แผนปฏิบัติ
ราชการ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินต่างใน
ประเทศ
อื่นๆ

2563

2564

2565

วงเงินรวม

16,356,000

9,139,300

9,577,500

35,072,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ภาคผนวก

29

ข้อมูลสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
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อำนาจหน้าที่
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กำหนดให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ตามมติ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ โดยมุ ่ งเน้ นภารกิ จเชิ งบู รณาการและปฏิ บ ั ต ิ การเพื ่ อให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บูร ณาการข้อมูล สารสนเทศเกี่ย วกั บการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
3. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ รวมทั้งหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
4. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จ ากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
5. จั ด ฝึ ก อบรมและประเมิ น ผลหลั ก สู ต รการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ ร ู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ
6. ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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ค่านิยมองค์กร

32
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT Analysis
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แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนแม่บท
(พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

1. ประเด็นความมั่นคง

6. ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

6. ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

6. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนความมั่นคง
(พ.ศ. 2562 - 2565)

นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและ
ความสมานฉันท์ในชาติ รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.3
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลด
การเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ด้านการเมือง กิจกรรม การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับ
ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

เป้าหมาย

1. ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาต้นแบบในการลด
ความเหลื่อมล้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
การพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง

2. ข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมี ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
สำหรับผูน้ ำอย่างต่อเนื่อง
3. เครือข่าย ป.ย.ป. มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อน
งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนรับรู้ผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรปู ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จากช่องทาง
การประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

1. หน่วยงานของรัฐมีต้นแบบในการ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม

1. มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการระดับปฏิบัติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัค คี
ปรองดอง โดยมีระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที ่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่า งมี นั ยสำคัญ
(Big Rock) อั น อาจทำให้ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ ร ู ป ประเทศเป็ น ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. มี ก ารใช้ Digital Technology ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และใช้ Artificial
Intelligence (AL) ในการประมวลและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื ่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล
ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายในการขั บเคลื่อน
การปฏิร ูป ประเทศ และแก้ป ัญ หาของประชาชนได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชน
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์และมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
22. ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ด้านกฎหมาย กิจกรรม มีกลไกยกเลิก
หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
การปรับปรุงกระบวนงานด้านกฎหมาย
ที ่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการดำรงชีว ิ ตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน
1. กระบวนงานทีเ่ กี่ยวกับการอนุญาต
และกฎหมาย
ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพได้รับ
การปรับปรุง

35
ตัวชี้วัด

1.1 มีข้อเสนอทีร่ ะบุแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม

1.2 จำนวนต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปฯ
ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. พัฒนาขึ้น
1.3 จัดตั้งเครือข่าย ป.ย.ป. ตามคำสั่ง ว.4 และ ว.5
1.4 ร้อยละของเครือข่าย ป.ย.ป. เข้าร่วมกิจกรรม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศที่กำหนด
1.5 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
1.6 จำนวนผู้ติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้
1.7 จำนวนการมีส่วนร่วมในช่องทางการประชาสัมพันธ์
เช่น การถูกใจ (Like) การส่งต่อ (Share) หรือการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) รวมกัน

1.1 ต้นแบบการดำเนินงานเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้าแบบบูรณาการ
1.2 ร้อยละของผลงานในการแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรม

1.1 ความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)
1.2 ความสำเร็จในการใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงาน
และใช้ Artificial Intelligence (AL) ในการประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

1.1 ร้อยละของจำนวนกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต และกฎหมาย
ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนทีส่ ำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ
ได้รับการพิจารณาดำเนินการ

แนวทางการพัฒนา

- ส่ งเสริ มการมี ส ่ วนร่ วมและแสดงความคิ ดเห็ น
ของทุกภาคส่วนเพื่อทำให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย
- ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ หน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อง
ผลั กดั นข้ อเสนอการสร้ างความสามั คคี ปรองดอง
สู่การปฏิบัติ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาต้นแบบการแก้ปัญหาความ
ยากจนที่มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
- สนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
ต้นแบบการแก้ปัญหาความยากจนที่
เห็นผลเป็นรูปธรรม
- สร้างความร่วมมือของหน่วยงานส่วน
ราชการทั้งส่วนกล่างและส่วนภูมิภาค
และภาคประชาชนในการแก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน

- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบรายงานความคืบหน้าปัญหา
และอุปสรรคของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock
เพื ่ อให้ สามารถสะท้ อนปั ญหาอุ ปสรรคในการดำเนิ นการและนำไปสู่
การช่วยขับเคลื่อนเพื่อแก้ไข/บรรเทาปัญหาอุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่กำหนดไว้
- พั ฒนาระบบการใช้ Digital Technology ในการปฏิ บ ั ต ิ งาน และใช้
Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลและวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล เพื่ อ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศรับเรื่ อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน โดยเชื่ อมโยงฐานข้อมูลฯ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้ องทุกข์
จากประชาชนเกี ่ ยวกั บการดำเนิ นการตามแผนการปฏิ ร ู ปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อผู้พิการ ระบบ e-Office เพื่อช่วย
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และการสร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้ น วั ต กรรม
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- นำเสนอรายงานผลของการใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติ งาน
บู รณาการข้ อมู ล สารสนเทศ และใช้ Artificial Intelligence (AI) ใน
การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock และประโยชน์ ของประชาชนในการขั บเคลื่อนปฏิ รู ป
ประเทศ ต่อนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

- จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ

ผลักดันข้อเสนอการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่
การปฏิบัติ
- พัฒนาข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ให้มีทักษะ ความรู้ สมรรถนะ
ตรงตามความต้องการในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ป.ย.ป.
- สร้างช่องทางการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการปฏิรูป

