แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ที่เกี่ยวของกระทรวงแรงงาน

- สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน 62 Big Rock
- สรุปสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงแรงงาน 7 ดาน 13 Big Rock
- สรุปโครงการ Big Rock ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 17 โครงการ
รวบรวมและจัดทำโดย กลุม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน

สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

13 ดาน
62 Big Rock

http://nscr.nesdc.go.th/

เอกสาร 1

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ฉบับปรับปรุง) 62 Big Rock
ลาดับ

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 1 ด้านการเมือง
1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
5 การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
7

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

8

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบ
เปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

9

10

หน่วยงานหลัก

ดาวน์โหลดแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
https://rb.gy/oz66fj

กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
สานักงาน ป.ย.ป.
สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สถาบันพระปกเกล้า

กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงาน ป.ย.ป.
สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สถาบันพระปกเกล้า

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงาน
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
สานักงานคณะกรรมการ
กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงาน
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
กรมบัญชีกลาง
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการคลัง

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิก
จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 3 ด้านกฎหมาย
11 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ สานักงาน ป.ย.ป.
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชน
12 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็น
โทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

กลุ่ม ป.ย.ป.
สานักงาน ป.ย.ป.
กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
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ลาดับ

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

13

จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอ
ร่างกฎหมาย
จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

14
15

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม
16 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขัน้ ตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
17 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
18

การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุก
สถานีทั่วประเทศ
19 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
20 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากคา ในการสอบสวน
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
21 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)

หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม

กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงยุติธรรม

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานศาลยุติธรรม
กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

สภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กลุ่ม ป.ย.ป. สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลุ่ม ป.ย.ป. สสว.
กลางและขนาดย่อม (สสว.)
กระทรวงพาณิชย์
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพาณิชย์

22

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

23

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย ใน
ภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
กระทรวงการอุดมศึกษา
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
เศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

24
25
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ลาดับ

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

หน่วยงานหลัก

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26 เพิ่มและพัฒนาพืน้ ที่ปา่ ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
27
28
29

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 7 ด้านสาธารณสุข
30 การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข
ระดับชาติและโรคอุบตั ิใหม่ เพื่อความมัน่ คงแห่งชาติดา้ น
สุขภาพ
31 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระทรวงสาธารณสุข
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ตดิ ต่อสาหรับประชาชน
และผู้ปว่ ย
32 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุดา้ นการบริบาล กระทรวงสาธารณสุข
การรักษาพยาบาลที่บา้ น/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
33 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม
แห่งชาติ
ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
34 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
กระทรวงสาธารณสุข
บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิน่
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
35 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เชิงรุกและการจัดการ Fake News
และสังคม
36 การกากับดูแลสื่อออนไลน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ลาดับ
37

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)
การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 9 ด้านสังคม
38 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ
39 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ และสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพทีต่ รงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
40 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
สิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
41 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง
42 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

หน่วยงานหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการคลัง

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการคลัง

กระทรวงมหาดไทย

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย
สานักงาคณะกรรมการนโยบาย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย
ที่ดินแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 10 ด้านพลังงาน
49 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้าน กระทรวงพลังงาน
กิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
44 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
45 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับ กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานภาครัฐ
46 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ใหม่ (New S Curve)
(สกพอ.)
47 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อ กระทรวงพลังงาน
เพิ่มการแข่งขัน
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
48 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
การทุจริต
(องค์การมหาชน) (พอช.)

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.)
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์

~5~
ลาดับ
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หน่วยงานหลัก

49

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
แจ้ง เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
50 พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
ปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
51 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
52 พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
ดาเนิน โครงการขนาดใหญ่
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา
53 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ระดับปฐมวัย
ทางการศึกษา (กสศ.)
54 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
55 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
กระทรวงการอุดมศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
56

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น กระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน
57 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ กระทรวงการอุดมศึกษา
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
58 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือ่ น
59 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
กระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ

กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
กลุ่ม ป.ย.ป. กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงวัฒนธรรม

~6~
ลาดับ
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กลุ่ม ป.ย.ป. /
หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานหลัก

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถชี ีวิต
ทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของ
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
ประเทศแบบบูรณาการ
(องค์การมหาชน)
การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สรุปสาระสำคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน

7 ดาน
13 Big Rock

สรุปสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดสรุปสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศ
https://Shorturl.asia/iNI2g

หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบหลัก
รง. ที่เกี่ยวข้อง
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สานักงานปลัด
ทุกกรม
ที่ 1 ด้านการเมือง
นโยบายสาธารณะทุกระดับ
สานักนายกรัฐมนตรี
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR0201 ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารงานและการบริ ก าร
กระทรวงดิจิทลั
ทุกกรม
ที่ 2 ด้ า นการบริ ห าร ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR0503 การเพิ่ ม โอกาสของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและ
สานักงานส่งเสริม
- กกจ.
ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
วิสาหกิจขนาดกลางและ - กพร.
ขนาดย่อม (สสว.)
BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน กระทรวงการอุดมศึกษา กพร.
เศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR0701 การปฏิ รูป การจั ดการภาวะฉุก เฉิ นด้ านสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุข - กสร.
ที่ 7 ด้านสาธารณสุข
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคง
- สปส.
แห่งชาติด้านสุขภาพ
BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กระทรวงสาธารณสุข กสร.
การสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชน และผู้ป่วย
BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล กระทรวงสาธารณสุข สปส.
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
BR0704 การปฏิ รู ป ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพและกองทุ น สานักงานหลักประกัน สปส.
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง
สุขภาพแห่งชาติ
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR0901 การมีระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
กระทรวงการคลัง
สปส.
ที่ 9 ด้านสังคม
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ
BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
กระทรวงการคลัง
ทุกกรม
ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น กระทรวงศึกษาธิการ
กพร.
ที่ 12 ด้านการศึกษา
การฝึกปฏิบัตอิ ย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
แผนการปฏิ รูปประเทศ BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทุกกรม
ที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แบบบูรณาการ
(องค์การมหาชน)
แรงงาน และการพั ฒนา BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
คณะกรรมการปฏิรปู
กพร.
ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวม 7 แผนปฏิรูป
13 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

สรุปโครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

จำนวน

17 โครงการ

ผังเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน
แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

โครงการ/กิ จ กรรมของกระทรวงแรงงาน ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป (Big Rock)
จานวน 17 โครงการ/กิ จ กรรม
รหัสโครงการ
BR0102026 โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” (สป.รง.)
BR0102042 โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (ตามมาตรา 123) (กสร.)

1. ด้านความมั่นคง

1. ด้านการเมือง

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
(เจ้าภาพหลัก : สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี)

BR0102043 โครงการการดาเนินการให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทางาน
(ตามมาตรา 115/1) (คร.11) (กสร.)
BR0102044 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี (กสร.)
BR0102045 กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้คาปรึกษาแนะนาและติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ (กสร.)
BR0102046 กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม (กสร.)
BR0102047 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ (กกจ.)
BR0102048 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (กกจ.)

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน

BR0201X41 โครงการบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) เพื่อการพัฒนา
กาลังแรงงานของประเทศ (สป.รง.)

และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

BR0201X10 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform) (กกจ.)

(เจ้าภาพหลัก : สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน))

BR0201X11 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ (กกจ.)
BR0505003 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม (กพร.)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. ด้านเศรษฐกิจ

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(เจ้าภาพหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

12. ด้านการศึกษา

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

BR0505004 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 (กพร.)
(โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64)
BR0505005 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 (กพร.)
(เสนอขอตั้งงบประมาณในปี 65)
BR1204X01 โครงการพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Workforce 4.0) และอาชีพใหม่ (Future Jobs) ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
อย่างเป็นระบบ **
BR1204X02 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน **

BR1204X03 โครงการประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (Employability Readiness) **
(เจ้าภาพหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (**) หมายถึง โครงการที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการและให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานร่วมดาเนินโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

เอกสาร 3

สรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ/กิจกรรม
รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

รหัส
โครงการ

โครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

ดาวน์โหลดแผนขับเคลื่อน Big Rock
http://nscr.nesdc.go.th/allbr/

วงเงินงบประมาณ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 1 ด้านการเมือง
BR0102 การส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบาย สาธารณะทุกระดับ

สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี

BR0102026
BR0102042

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” (สป.รง.)
โครงการรับและพิจารณาวินจิ ฉัยคำร้อง (ตามมาตรา 123) (กสร.)

1,785,600
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

800,000
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

BR0102043

BR0102044
BR0102045
BR0102046

BR0102047

โครงการการดำเนินการให้สถานประกอบกิจการทีม่ ลี ูกจ้างตั้งแต่
10 คนขึ้นไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
(ตามมาตรา 115/1) (คร.11) (กสร.)
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี (กสร.)
กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามเฝ้าระวัง
ปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ (กสร.)
กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ
(Model) ที่เหมาะสม (กสร.)
โครงการพัฒนาระบบดิจิทลั แหล่งบริการจัดหางานอิสระ (กกจ.)

1,551,600
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

687,920
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

90,500
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

197,320
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

12,000,000
เสนอขอตั้งงบประมาณใน ปี65

BR0102048

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (กกจ.)

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64
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รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

รหัส
โครงการ

โครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

วงเงินงบประมาณ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
BR0201

ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานและ
การบริหารภาครัฐไปสู่ดจิ ิทลั

กระทรวงดิจิทลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X10

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน
(Job Demand Open Platform) (กกจ.)

BR0201X11

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ (กกจ.)

BR0201X41

โครงการบริหารจัดการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ น
แรงงาน (Labour Big Data Analytics)
เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ (สป.รง.)

31,053,400
งบประมาณ
ปี 2563
ยังไม่มีงบประมาณรองรับขอรับจัดสรร
งบประมาณ
ปี 2565

1,997,400
เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65
(งบดำเนินงาน)

(โครงการต่อเนื่องจากโครงการบริหารจัดการระบบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ด้านแรงงานฯ ปี 2563)

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
BR0505

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
กระทรวงการ
BR0505003
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
BR0505004
BR0505005

กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน
เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม (กพร.)
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับ
การทำงานในศตวรรษที่ 21 (กพร.)
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน
ในศตวรรษที่ 21 (กพร.)

-

28,347,700
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

15,900,000
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

136,400,000
เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

3
รหัส

Big Rock

รหัส
โครงการ

หน่วยงานหลัก

โครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

วงเงินงบประมาณ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 7 ด้านสาธารณสุข
BR0701

การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
BR0702 การปฏิรปู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การป้องกัน และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย
BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มคี วามเป็นเอกภาพ บูรณาการเป็นธรรม
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

กระทรวงสาธารณสุข

-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน /
สำนักงานประกันสังคม

-

กระทรวงสาธารณสุข

-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-

กระทรวงสาธารณสุข

-

สำนักงานประกันสังคม

-

สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

-

สำนักงานประกันสังคม

-

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 9 ด้านสังคม
BR0901

การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณทีเ่ พียงพอและครอบคลุม
ในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

กระทรวงการคลัง

-

สำนักงานประกันสังคม

-

BR0903

การปฏิรปู การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คน
พิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

กระทรวงการคลัง

-

ทุกกรม

-

4
รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

รหัส
โครงการ

โครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1204X01

** โครงการพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการผลิต
และพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Workforce 4.0) และอาชีพใหม่
(Future Jobs) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็น
ระบบ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน่วยหลัก : สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. คค.
หน่วยสนับสนุน : รง. สคช. อก. BOI กนอ. สกพอ.
ส.อ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.
** โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้พนื้ ที่เป็นฐาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน่วยหลัก : สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. คค. หน่วยสนับสนุน
: รง. สคช. อก. BOI กนอ. สกพอ.
ส.อ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.

วงเงินงบประมาณ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา
BR1204

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

BR1204X02

734,000,000
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

231,000,000
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

5
รหัส

Big Rock

หน่วยงานหลัก

รหัส
โครงการ
BR1204X03

โครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน
** โครงการประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มี
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (Employability Readiness)
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
หน่วยหลัก : สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. คค.
หน่วยสนับสนุน : รง. สคช. อก. BOI กนอ. สกพอ.
ส.อ.ท. T.C.C. สทท. กพ. กค.

วงเงินงบประมาณ
350,000,000
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64

** โครงการที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการและมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BR1304
BR1305

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ด้านวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

-

ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน

-

-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-

ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

