ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
ในการประชุม ป.ย.ป. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของ ป.ยป. และผลการดาเนินงานของคณะกรรมการภายใต้ ป.ย.ป. ๔ คณะ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. ภาพรวมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.
รมต. นายสุวิทย์ฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานว่า ป.ย.ป. ตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ ๓ ประเด็น คือ
ทิศทางและเป้าหมายในอนาคต ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับพลวัตโลก ความสามารถในการ
ขับ เคลื่ อนประเทศ และการสร้ างพลั งร่ ว ม ซึ่งองค์ ป ระกอบของ ป.ย.ป. ทั้ ง ๔ คณะ คื อ คณะกรรมการ
เตรี ย มการเพื่ อ สร้ างความสามั ค คี ป รองดอง คณะกรรมการเตรี ย มการยุ ท ธศาสตร์ช าติ คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ จะตอบโจทย์ดังกล่าว โดย
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สร้างรากฐานไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ออกกฎหมายสาคัญ ๔๑ ฉบับ
และเริ่มดาเนินการปฏิรูปที่สาคัญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา
อย่ างไรก็ ตาม ยั งมี ๓ ประเด็ น อุ ป สรรคที่ ขั ด ขวางการขั บ เคลื่ อนในอนาคต คื อ เสถี ย รภาพ
การเมื อ ง ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และประสิ ท ธิ ภ าพของภาครัฐ ดั งนั้ น การจะบรรลุ เป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการปฏิรูปจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เชิง
เครือข่าย ทางปัญญา ทางสังคม และทางการคลัง
๑.๑ คกก.เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (ตยศ.) รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับกรอบและ
แนวทางความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
การแปลงสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น/ชุมชน สรุป
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว มียุทธศาสตร์ชาติเฉพาะด้านรวม ๖
ด้าน ได้แก่ ยุ ทธศาสตร์ด้านความมั่น คง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะใช้ เป็นกรอบ
การพัฒนาระยะยาวสาหรับการจัดทาแผนแม่บทในประเด็นหลักๆ ของการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อเร่งการเปลี่ยนโฉมประเทศ (Transformation) โดย
มีแผนปฏิรูปสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....และร่าง
พระราชบั ญญัติแผนและขั้น ตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....ซึ่ง พ.ร.บ. สองฉบับนี้ก็ได้ผ่านการ
พิจารณาของ สนช. ในวาระแรกไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายนนี้
ในส่วนแนวทางการดาเนินการในระยะต่อไป ก่อนพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. .... และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ รูป พ.ศ. .... มี ผ ลบั งคั บ ใช้ นั้ น ตยศ. จะร่า งกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ต่อจากคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ที่มีพลเอกวิลาศ อรุณศรีเป็นประธานและ
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เตรียมการในเรื่องการจัดทาแผนแม่บทซึ่งในอนาคตแผนแม่บทจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันปัจจัยเร่ง
สาคัญที่จะผลิกโฉมประเทศให้เกิดขึ้นโดยมีแผนปฏิรูปเป็นแผนสนับสนุนและเมื่อ พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับมีผลบังคับ
ใช้รัฐบาลก็มีความพร้อมที่จะส่งงานที่จัดเตรียมไว้นี้ให้กับ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่จะแต่งตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ไปดาเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเตรียมการใน
การส่งต่องานให้กับรัฐบาลต่อไปในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นที่เป็นพื้นฐานสาคัญของประเทศให้มีความ
ต่ อเนื่ องและมี บู รณาการได้ อย่ างสั มฤทธิ์ มากกว่ าในอดี ตที่ ผ่ านมาซึ่ งเราไม่ มี กรอบการพั ฒ นาระยะยาว เช่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑.๒ คกก.เตรียมการปฏิรูปประเทศ รายงานว่า การปฏิรูปเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการได้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นปฏิรูปโดย
จั ดท าตัว อย่ างแผนแม่บ ท (action plan) และกลไกปรับ เปลี่ ยน (game changer) ของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
รวมทั้งทบทวนประเด็นปฏิรูปที่ สปท. เสนอ โดยที่ผ่านมามีประเด็นปฏิรูปหลายเรื่องที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ชาติที่รัฐบาลได้เริ่มดาเนินการไปแล้วและประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น การปฏิรูปการศึกษาในระยะแรกที่
ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะสร้าง
งานและกระจายการพั ฒ นาลงสู่ พื้ น ที่ ทั้ งนี้ ในระยะ ๑ ปี ข้างหน้ า รัฐ บาลจะขับ เคลื่ อนต่ อในเรื่องส าคั ญ
เช่น ความปลอดภั ย ไซเบอร์ digital economy โครงสร้างพื้ น ฐานและโลจิส ติกส์ การเตรียมการผู้ สู งอายุ
การบริหารจัดการน้า พลังงานทดแทน การปฏิรูปการคลัง ตารวจ
ที่ประชุมเห็นว่า การปฏิรูปที่เป็นพื้นฐานสาคัญในการดาเนินการปฏิรู ปประเด็นต่างๆ คือ
การปฏิรูป กฎหมายทั้งการปรับ รื้อกฎหมายที่ล้ าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาและการปฏิ รูปเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนั้น การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างที่สาคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการในระยะสั้น ได้แก่ การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การปฏิ รูปการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การ
ปฏิรูปการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้การปฏิรูป
บรรลุเป้าหมายเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ
ทั้งระดับชุมชนและจังหวัดผ่านการปฏิรูปเชิงพื้นที่โดยอาศัยกลไกต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น หน่วยงานของรัฐ
องค์กรภาคเอกชน กลไกประชารัฐ คณะกรรมการหมู่บ้าน
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อเสนอเร่งด่วนของ สปท. เช่น การสร้างตลาดชุมชน
การประกันภัยทางการเกษตร การตั้งศาลสิ่งแวดล้อม การปลดล็อคความล่าช้าของการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ คกก.เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รายงานผลการดาเนินงานว่า ในช่วงที่ผ่าน
มาได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยในส่วนกลาง ได้เชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และทุก
ภาคส่วน มาร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นหารือเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีพรรคการเมือง
และกลุ่มการเมือง ที่เข้ามามีส่วนร่วม ๕๓ พรรค ๒ กลุ่มการเมือง รวม ๑๙๙ คน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็น ๔๓ องค์กร รวม ๙๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙๐ คน และในระดับพื้นที่ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง ๗๖
จังหวัดแล้ว ครอบคลุมกลุ่มทุกภาคส่วน
ในส่วนการดาเนินการในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดาเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยทั้งใน
ส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยในส่วนกลางกาหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ภายในพื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม และในระดับพื้นที่กาหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยในห้วงระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายนถึง
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภายในพื้นที่ทั้ง ๔ กองทัพภาค
๑.๔ คกก.บริ หารราชการแผ่ นดิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ดร. อ าพน กิ ต ติ อ าพน ผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานบริ ห ารนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี (PMDU) ในฐานะเลขานุ การ บยศ. ได้ รายงานสรุป ผลการ
ดาเนินการของ บยศ. ว่า บยศ. ได้ปลดล็อค ขับเคลื่อน และเร่งรัดนโยบายสาคัญตาม Agenda โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ เช่น
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(๑) การขับเคลื่อนเรื่องเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง : ลงนามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงินแล้ว จะเปิดเดินรถเชื่อมสายสีน้าเงิน-สีม่วงในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ในส่วนโครงการรถไฟไทย-จีน
จะเริ่มก่อสร้างช่วงแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
(๒) แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ:
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ การจัดซื้อจัดจ้าง เข้ามาตรวจสอบและแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
การล๊อคสเปก, TOR ไม่ชัดเจน โดยคณะกรรมการได้เข้าไปตรวจสอบแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
๗ เส้นทาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจ้างภายใต้ TOR ที่โปร่งใส่มากขึ้น
(๓) แนวทางการขั บ เคลื่ อ นภาคการเกษตร ๕ พื ช หลั ก (ข้ า ว ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และมันสาปะหลัง) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการข้าวครบวงจร และมอบ PMDU ติดตาม
(๔) การจัด อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business):ได้มีคาสั่ ง
หน.คสช. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ ภายในระยะ ๒ เดือนข้างหน้าจะปลดล็อค ขับเคลื่อน และเร่งรัดนโยบายสาคัญตาม
Agenda อีก ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนด้านการศึกษา (๒) โครงการขยายโครงข่ายอิน เทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน) (๓) ความคืบหน้าในการดาเนินการระบบ การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (๔) การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข (๕) การบริหารจัดการน้า
๒. การเตรียมการและการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) และรองรองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
(นายปกรณ์ นิ ล ประพั น ธ์ ) ได้ ร ายงานเรื่ อ ง การเตรี ย มการและการด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มีสาระสาคัญ ดังนี้
๒.๑ กฎหมายที่ต้องดาเนินการตราตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย
(๑) เรื่องที่มีกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ โดยเป็น
- กฎหมายที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับผิดชอบ จานวน ๑๐ ฉบับ (ต้องให้มี
กฎหมายนี้ ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วจานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
- กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ จานวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว จานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
- เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรับผิดชอบ จานวน ๑ เรื่อง คือ มาตรฐาน
ทางจริยธรรม
(๒) เรื่องที่ไม่ได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุฯ)
ได้มีประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดทาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญฯ
(มท.) กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ศย./ศป./กห.)
๒.๒ การด าเนิน การที่ต้ องกระทาเมื่อรัฐธรรมนูญ มีผลใช้บังคับรวม ๓๒ กิจกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ การติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน (ป.ย.ป. และ PMDU) การกาหนดแนวทางการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ (ครม. ได้มีมติ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติแล้ว)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ การสร้างความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ปวงชนชาวไทย

