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โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ ท่ีไดบัญญัติเปาหมาย

ของการปฏิรูปประเทศไว ๓ ประการ อันไดแก (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง  

มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับ

การพัฒนาดานจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา 

และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยหลักการของการปฏิรูป คือ การปรับปรุงสิ่งท่ี

เปนปญหาหรืออุปสรรคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเหมาะสมหรือสมควรกับบริบทและยุคสมัย ทําให

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน ไดอยางแทจริง 

วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศบังคับใชแผนการปฏิรูปประเทศ  

จํานวน ๑๑ ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม  

ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานสังคม ดานพลังงาน และดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไดประกาศบังคับใชแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เพ่ือใชเปนกลไก

ในการนําไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดวิธีการและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแตละดาน  

กรอบระยะเวลาดําเนินการรวมท้ังผลอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศท่ีมุงหวังจะบรรลุภายใน ๒๕๖๕  

ซ่ึงหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงไดปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ โดยไดประกาศบังคับใชแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีหนาท่ีในการจัดทํารายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานตอรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ   

เพ่ือใชในการติดตาม และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ตอไป  

สําหรับรายงานความคืบหนาฯ รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เปนครั้งท่ี ๑๐  

นับตั้งแตแผนการปฏิรูปประเทศไดมีการประกาศบังคับใช  ซ่ึงประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  

สวนท่ี ๑  ผลความคืบหนาของเรื่องและประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

โดยประเมินสรุปผลการดําเนินงานของ ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม 

เทียบกับเปาหมายท่ีคาดหวังในการปฏิรูปแตละดาน โดยไดจําแนกเฉพาะการดําเนินงานท่ีสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป พรอมท้ังสรุปความคืบหนาของการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต

แผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน ประเด็นทาทายท่ีสําคัญตอการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ

การดําเนินการในระยะตอไป  

๑



สวนท่ี ๒ การรายงานประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะของรัฐสภา สํานักงานฯ และ

คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศได รับประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะจากท านสมาชิกวุฒิ สภาและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไดมีการอภิปรายไวในคราวการประชุมครั้งท่ีผานมา  โดยไดสรุปการดําเนินงาน 

ท่ีเก่ียวของในประเด็นตางๆ เพ่ือรายงานตอรัฐสภาใหทราบและใชในการติดตาม เรงรัดการดําเนินการใหบรรลุผล

ตามเปาหมายตอไป  

สวนท่ี ๓ สาระสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ดวยจากนี้ไปจนสิ้นสุด

ระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ในป ๒๕๖๕ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะเปนกรอบสําคัญใน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังภายในระยเวลาท่ีกําหนด ดังนั้น เพ่ือใหมีความ

เขาใจและเปาหมายรวมกันในการกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงไดรายงานสรุปสาระสําคัญ

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  โดยแสดงผลอันพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ เปาหมายและตัวชี้วัด รายชื่อ

กิจกรรม Big Rock และรายการกฎหมายท่ีตองจัดทําหรือปรับปรุงแกไข ของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ดาน 

รวมท้ังแนวทางการขับเคลื่ อนแผนการปฏิ รูปประเทศสู การบรรลุ เป าหมายตามผลอันพึงประสงค  

โดยใชแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เปนเครื่องมือท่ีใชในการถายระดับการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ

ของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

๒



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

ส่วนที ่๑ : การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศ 
 

ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๓ 
โดยประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่น ำเข้ำในระบบ 
eMENSCR เทียบเคียงกับเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปตำมแผนกำรกำรปฏิรูปประเทศ รวมถึงพิจำรณำ
ตัวชี้วัด ข้อมูลสถิติและดัชนีจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยได้จ ำแนกเฉพำะกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูป พร้อมทั้งสรุปควำมคืบหน้ำของกำรจัดท ำหรือปรับปรุง
กฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน ประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป  
โดยควำมคืบหน้ำที่ส ำคัญของกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 

๒.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๗๓ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเลือกตั้งและกำรเผยแพร่และเสริมสร้ำง
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งแก่ภำคส่วนต่ำง ๆ กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น และกำรถ่ำยโอนภำรกิจและอ ำนำจจำกส่วนกลำงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องใน
ระบบ eMENSCR จ ำนวน ๗๒๙ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำร
เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรตอบสนองต่อประชำชนในสถำนกำรณ์หรือภำวะฉุกเฉิน โดยบูรณำ
กำรเลขหมำยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมำยเลขเดียว กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนกลำง 
(Population Information Linkage Center) ของกรมกำรปกครอง สำมำรถให้บริกำรข้อมูลได้แล้ว ๑๗๓ 
รำยกำรจำกประมำณ ๖๐ หน่วยงำน และระบบกำรรับช ำระเงินกลำงของกำรบริกำรภำครัฐ (e-Payment Portal 
of Government) ของกรมบัญชีกลำง 

๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๒๖๖ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทำงในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
รองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรปรับปรุงคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย 

๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ 
eMENSCR จ ำนวน ๖๐๔ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนิน
โครงกำรน ำร่องจัดตั้งแผนกคดีพำณิชย์และเศรษฐกิจภำยในศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ท ำให้คดีพำณิชย์ได้รับกำร
พิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำม
เชื่อมั่นทำงด้ำนเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันในระดับสำกล 

๒.๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๑,๓๙๙ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ  อำทิ กำรยกระดับระบบ
ประกันสังคมโดยกำรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่สำมำรถจูงใจแรงงำนและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญ
ของกำรมีประกัน และกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรจ่ำยเงินสมทบกับกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือ
เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบอำชีพอิสระอำยุไม่เกิน ๖๕ ปีสำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๔๐ ได้ ส่งผล
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ให้ในเดือนธันวำคม ๒๕๖๓ ผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๓๙ และ ๔๐ มีจ ำนวน ๑,๗๙๙ ,๗๘๖ คน และ 
๓,๕๐๘,๙๗๐ คน ตำมล ำดับ 

๒.๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่
สอดคล้องในระบบ eMENSCR จ ำนวน ๗๓๘ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
อำทิ กำรด ำเนินกำรก ำหนดประกำศเขตพ้ืนที่คุ้มครองทำงทะเลเพ่ือแก้ไขปัญหำประมงผิดกฎหมำย IUU กำร
ก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำประมงเพ่ือลดควำมขัดแย้งระหว่ำงประมงพำณิชย์กับประมงพ้ืนบ้ำน โครงกำร 
Clean Seas Campaign ภำยใต้โครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ 

๒.๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ 
eMENSCR จ ำนวน ๒๓๒ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรเทศด้ำนสุขภำพ เช่น โควิด-19 (ศบค.) หรือไทยชนะ.com LINE @sabaideebot ของ
กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้ำข่ำยเป็นผู้ติดเชื้อ และ Application "หมอรู้จักคุณ" ของ
มหำวิทยำลัยนเรศวรซึ่งเป็นฐำนข้อมูลของหน่วยบริกำรทุกระดับรองรับกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขวิถีใหม่ 
(New Normal Medical Services and Public Health) ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง กำรฝำกครรภ์ กำร
ส่งเสริมกำรป้องกันโรค กำรให้ค ำปรึกษำและกำรรักษำพยำบำลและฟ้ืนฟูสมรรถภำพตลอดช่วงชีวิต 

๒.๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่
สอดคล้องในระบบ eMENSCR จ ำนวน ๑๑๐ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
อำทิ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรใช้คลื่นควำมถ่ีร่วมกันบนโครงข่ำยแห่งชำติ กำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
กิจกำรอวกำศ พ.ศ. ... และโครงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ เพ่ือพัฒนำศูนย์ข้อมูลระบบฐำนข้อมูล
ข่ำวกลำง (PRD News Data Center) 

๒.๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๖๔๘ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นได้ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ จัดท ำแผนพัฒนำในพ้ืนที่ ตำมนโยบำย 
one plan one policy ของกระทรวงมหำดไทย และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ได้พัฒนำร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ได้จัดท ำระบบ TPMAP (Thai 
People Map and Analytics Platform : TPMAP) ที่เป็นระบบ Big Data ของภำครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หลำยฐำนข้อมูลผ่ำนเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลักในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 

๒.๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๑๑๐ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดตั้ง
ศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) เพ่ือรองรับกำรใช้ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรขับเคลื่อนแผนพลังงำนของประเทศไทย และกำรประกำศกฎกระทรวงก ำหนด
ประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์
พลังงำน พ.ศ. ๒๕๖๓ (Building Energy Code: BEC) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓   

๒.๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีโครงกำร/
กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR จ ำนวน ๙๓๑ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรเร่งด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงินของเจ้ำพนักงำนของรัฐ
เปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของ
รัฐ และมีกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและ
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ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก ำหนดให้มีมำตรกำรและกลไกในฝ่ำยบริหำรเพ่ือส่งเสริมกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

๒.๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องในระบบ eMENSCR 
จ ำนวน ๕,๗๕๕ โครงกำร/กำรด ำเนินงำน โดยมีโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำใน ๘ จังหวัด และกำรน ำใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
หลำกหลำยช่องทำง ทั้งทีวีดิจิทัล จำนดำวเทียม ช่องทำงใน Youtube  และ ได้จัดท ำแพลตฟอร์มด้ำน
กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ “DEEP” ซึ่งเป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมหลักสูตรที่หลำกหลำยเพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ของประเทศ 

นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้ำน  
มีกำรเสนอให้มีกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยจ ำนวน ๒๑๔ ฉบับ โดยปัจจุบันมีกฎหมำยที่จัดท ำหรือ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น จ ำนวน ๕๓ ฉบับ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑ กำรเมือง ๑ - ๑ 

๒ บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ๕ ๓ ๒ 

๓ กฎหมำย ๑๔ ๖ ๘ 

๔ กระบวนกำรยตุิธรรม ๔๐ ๕ ๓๕ 

๕ เศรษฐกิจ ๓๓ ๘ ๒๕ 
๖ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๓๕ ๑๓ ๒๒ 

๗ สำธำรณสุข ๑๔ ๑ ๑๓ 

๘ สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ๗ ๒ ๕ 

๙ สังคม ๑๙ ๕ ๑๔ 

๑๐ พลังงำน ๑๖ ๓ ๑๓ 

๑๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตฯ ๒๑ ๓ ๑๘ 

๑๒ กำรศึกษำ ๗ ๔ ๓ 

๑๓ กระบวนกำรยตุิธรรม (ต ำรวจ) ๒ - ๒ 
รวม ๒๑๔ ๕๓ ๑๖๑ 
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๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

  การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ตลอดจนเกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑ .  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของ
ปร ะช า ชน ใน ร ะบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ 
ค่านิยมและทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมือง 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้าง และ
พัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประเทศด้านต่าง ๆ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินโครงการโดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ การ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมทางการ
เมืองที่ถูกต้อง ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอน
ด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผ่านมา ประชาชนยังคงมีความเชื่อ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่แตกต่างและขัดแย้งกัน รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งทาง
การเมืองที่เกิดจากความแตกต่างดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

๒. กลไกการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และการรู้รักสามัคคีของ
สังคมไทย 

ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี และมีกลไกและ
มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ 

การด าเนินโครงการที่ผ่านมามุ่งเน้นในการสร้างการตระหนักรู้ในสิทธิเสรีภาพ การ
เสริมสร้างความรู้ ตลอดจนการเปิดพ้ืนที่และจัดกิจกรรมเพ่ือหาทางออกของความ
ขัดแย้งทางการเมือง อาทิ การปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของ
คนในชาติ และการพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี การ
เปิดเวทีเสวนา การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือศึกษาและหาทางออกสถานการณ์ทางการเมืองของ

๑๑
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
เทศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธียังคงไม่ได้
รับความไว้วางใจจากประชาชนเท่าที่ควร ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับรัฐยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถ
บรรลุบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. การกระจายอ านาจ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

ให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมือง 
ท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในท้องถิ่น ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร 
ในท้องถิ่น 

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการในการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจายอ านาจฯ และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ อปท. ทุกแห่ง 
รวมทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนิน
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการลง
พ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้ ร่วมกับการจัดท าสื่อและคู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือ
เผยแพร่ให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการกระจาย
อ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมที่ผ่านมา ยังคงมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาศักยภาพของ อปท. รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ อปท. ให้มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเลือกตั้งที่สุจริต
และเที่ยงธรรมเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ 

ให้การเลือกตั้งที่ความสุจริตและเที่ยงธรรม ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่าง
สุจริต และเท่ียงธรรมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชน
อย่างแท้จริง ตลอดจนได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง  

ในช่วงที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ได้มีการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งและการ
เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ส านักงาน กกต. ยังได้ร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐยังคงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่ นและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง กระแสความไม่เชื่อมั่นใน
ความโปร่งใสของการเลือกตั้งยังคงมีให้เห็นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 

๕. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็นที่ศรัทธาและ

ถึงแม้หลายภาคส่วนได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลของข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมือง ตลอดจนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้มีการเห็นชอบและ
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
ยอมรับของประชาชน และมีการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างต่อเนื่องนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์ยังคงถูกตั้ง
ค าถามถึงความชอบธรรมและความถูกต้องโดยประชาชน น าไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นและ
ความไว้ใจของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและความบกพร่องของโครงสร้างของภาครัฐและภาค
การเมืองในทัศนคติของประชาชนมากกว่าในช่วงปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 ร่างพระราชบญัญัติการเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....    

ประเด็นท้าทาย 

๑. วัฒนธรรมทางการเมือง ค่านิยม ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  แม้ว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ สามารถเกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองยังคงมีความท้าทายและแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทางการ
เมือง ตลอดจนประชาชนและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยังขาดการยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมี
การบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ควบคู่ ไปกับการสร้าง
การเรียนรู้ของประชาชนผ่านการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถคิดวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการแสดงออกทางการเมืองและการบริโภคข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ยึดหลักเหตุและผลบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี แม้ว่าในปัจจุบันประชาชนจะมีความตระหนักและความตื่นตัวทางการเมืองที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับรัฐยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างกลไกการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งและ

๑๓
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การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในสังคมยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับ
การศึกษาและการสร้างกลไกหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงทางการเมืองอย่างสันติวิธีที่มีความยั่งยืนและเป็ นที่ยอมรับของทุกฝาาย 
ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่และการเปิดเวทีเพ่ือหาทางออกร่วมกันของคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่เคารพซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่า งจริงจัง อันจะ
น ามาสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยกระดับและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความพร้อมในการให้บริการสาธารณะ และ
การรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจฯ ให้แก่ อปท. ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการและด าเนินงานของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาจด าเนินการน าร่องจากพ้ืนที่และจังหวัดที่มีความพร้อมเพ่ือขยายผลการด าเนินการไปสู่ อปท. อ่ืน ๆ 

๔. กลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจทางการเมือง ปัจจุบันมีกฎหมายหน่วยงานภาครัฐ และกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐอย่างหลากหลายและมี
ความครอบคลุม อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการภาครัฐยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญ 
ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนากลไกการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต้องจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแสดงความพึ งพอใจและความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยการสร้างช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้ง
ออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่ และการจัดท าชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายบูรณาการ
การท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน 

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับ โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม และการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 

๑๔
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๓. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าว 

๔. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดี การเลือกตั้ง และการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) และสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

๕. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป โดยให้เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ และอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ และเผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

นอกจากนี ้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... และ (๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
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๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
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๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

  องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล โครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ท างานเพ่ือประชาชนโดยยึดการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก บริหาร
และบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตและมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอิทธิพล 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชีวิตประชาชน 

จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล 
เพ่ือความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

การด าเนินการที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ จากผลการส ารวจของส านักงาน คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของภาครัฐ พบว่า 
ในปี ๒๕๖๒ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๔.๗๕ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕.๗๕ เมื่อ
เทียบกับผลส ารวจ ปี ๒๕๖๐  โดยผลการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิม
สมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะ
ฉุกเฉิน โดยบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว ซึ่งขณะนี้ได้
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว และมีแผนที่จะเริ่มทดลองน าร่อง ๑๑ จังหวัดภายใน
ปี ๒๕๖๔ รวมทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูก
ลง (Faster, Easier and Cheaper) ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการร่วมกับส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบงานบริการของ
ภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลการด าเนินการที่ผ่านมา ประกอบด้วย การลด
จ านวนคู่มือส าหรับประชาชนจากประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คู่มือ เหลือ ๓,๔๑๘ คู่มือ/
กระบวนงาน ซึ่งเป็นคู่มือกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การลดส าเนาเอกสาร
จ านวน ๑,๒๑๒ รายการ จากส่วนราชการ ๕๘ หน่วยงาน รวม ๕๓๒ ใบอนุญาต การ
ให้บริการของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จ านวน ๒๘๐ กระบวนงาน 

๑๙
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
โดยสามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ ๗๕ กระบวนงาน การ
ยกเลิกส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน ครบทุกกระบวนงาน 
จ านวน ๖๐ หน่วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการ
ปกครอง เป็นต้น และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น  ก้ า ว สู่
รัฐบาลดิจิทัล 

จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูล
กันด้วยระบบดิจิทัล 

การด า เนิ นการที่ ผ่ านมา  ได้พยายามพัฒนากล ไกกลาง เ พ่ือการ เชื่ อม โย ง 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐ ในองค์รวม และพัฒนาระบบบริหารข้อมูลบางส่ วน 
ในด้านที่มีความส าคัญก่อน เพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน อาทิ ด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  โ ด ย เ ป็ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม 
การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญภายใต้แผนการปฏิรูปฯ 
ประกอบด้วย การพัฒนาและให้บริการ แพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน ( Service 
Platform) อาทิ ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information 
Linkage Center) ของกรมการปกครอง สามารถให้บริการข้อมูลได้แล้ว ๑๗๓ รายการ
จากประมาณ ๖๐ หน่วยงาน และระบบการรับช าระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-
Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง การพัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure) ส าหรับรองรับการให้บริการ/
การท างานผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงบูรณาการ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยง่าย อาทิ  ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(Government Data Center and Cloud Services : GDCC) 

๓.  โค รงสร้ า งภาครั ฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได้ เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์
สูง 

จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง 
เพ่ือให้สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพ้ืนที่เป็น
หลัก 

การด าเนินการที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวทางการในการลดขนาดโครงสร้างภาครัฐที่ชัดเจน 
แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็นที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐในอนาคต ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้าง และระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการ ในภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าแผนแม่บทเพ่ือทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค และปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่น  เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบ การจัดตั้งส่วนราชการของ
ต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทย 
ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ
และแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ผลการด าเนินการที่
ส าคัญภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดที่มีความคล่องตัว ในการ
บริหารระบบงานระบบเงิน และระบบก าลังคน โดยน าข้อเสนอรูปแบบจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงไปทดลองในบางประเด็น ๖ จังหวัดน าร่อง เพ่ือปรับปรุงและขยายผลในปี
ต่อไป 

๔. ก าลังคนภาครัฐมีขนาด
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี
ส ม ร ร ถ น ะ สู ง  พ ร้ อ ม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพ
สูง (High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่าย
ผูกพันในระยะยาว 

การด าเนินการที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้วางแผนก าลังคน
ให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ได้น าเสนอ "มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)” ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญ 
คือ “ในแต่ละปีงบประมาณ อัตราข้าราชการที่ว่างลงจากผลการเกษียณอายุมีจ านวน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยใช้การจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) 
ทดแทน” การจ้างงานรูปแบบอื่นซึง่ไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช้
การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุข้าราชการ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนว
ทางการจ้างงานรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกในการจ้างงานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถในการท างานกับภาครัฐ การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
โดยคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน (คปร.) มีแนวทางการ
ด าเนินการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนของส่วนราชการ ทั้ง
ในส่วนของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรจาก ครม. และอัตราก าลังปกติที่ส่วน
ราชการมีอยู่เดิม โดยส่วนราชการจะต้องมีอัตราว่างที่กันไว้ส าหรับการบริหารจัดการ

๒๑



๒-4 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
ภายในไม่เกินร้อยละ ๕ ของอัตราข้าราชการทั้งหมดตามที่ คปร. ก าหนด ที่ผ่านมา 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก าลังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการชะลอการเพ่ิมอัตราก าลังและสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้
การจ้างงานในรูปแบบอ่ืน ซึ่งอาจช่วยลดภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐใน
ระยะยาว แต่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตราก าลังภาครัฐให้มี
ขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๕. ระบบบริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด สร้างและ
รักษาคนดีคนเก่ งไว้ ใน
ภาครัฐ 

จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือ
สรรหาและรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมือ
อาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการในโครงการที่ส าคัญ โดยการพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ 
ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบการพัฒนาระบบการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
และเห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. หารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ การน าหลักสูตรการสอบและเกณฑ์การตัดสินการสอบ
ผ่านการสอบภาค ก. ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานตนเอง การพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) ซึ่งส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้มีรูปแบบและขั้นตอนที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จัดท า
แผนพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพ่ือเตรียมพร้อมเป็นผู้น า
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยส านักงาน ก.พ. ได้มีการด าเนินการบูรณาการกับ
หน่วยงานแหล่งทุนอ่ืน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้ทุนการศึกษา โดยปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับทุนรัฐบาล และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมและพัฒนาก าลังคนคุณภาพภายใต้ระบบทุนรัฐบาล 

๖. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
คล่องตัว โปร่งใส และมี
กลไกป้องกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในภาค
ราชการและภาคสังคม และวางระบบป้องกันการ
แทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและ
อิทธิพล 

การด าเนินการที่ผ่านมา มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดท าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อาทิ การพัฒนา
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
ระบบการบริหารโครงการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ซึ่งกรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ภาค
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ือให้สาธารณะสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยอยู่
ระหว่างการตรวจรับระบบการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบงวดสุดท้าย การพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ โดยโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพ่ือขยายเครือข่ายให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมป้องกันการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย ๕ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๓ ฉบับ และเป็น
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 ยกร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัตติ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

   

2 ร่างพระราชบญัญัติการบรหิารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....  (ช่ือเดิม : ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทลั พ.ศ. ....) 

  พระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิัล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3 ร่างพระราชบญัญัตปิฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ....    
4 เร่งรัดผลักดันการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5 เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิารเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นท้าทาย 

๑. ควรเร่งพัฒนาและปรับกระบวนงานระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น  เพ่ือรองรับพฤติกรรมของประชาชนที่ก าลังจะเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐไม่ควรจะมองเฉพาะมิติการน าเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรพิจารณาด้านการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการ (Re-engineering) ให้มีประสิทธิภาพเป็นขั้นแรก ก่อนที่จะน าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ก าหนดแนวทางการพัฒนาทัศนคติ (Mindset) ของบุคลากร
ภาครัฐให้พร้อมรับกับรูปแบบการท างานใหม่ ๆ รวมทั้งก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 

๒. ควรมกีารบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างท า จึงมีหลายมาตรฐาน
และหลายระบบท าให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมทั้งข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่หน่วยงานจ าเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้รองรับการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลร่วมกัน 

๓. ควรมีการทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทย ให้มีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการที่มีผลกระทบสูง จะเน้นการทดลองท า เพ่ือวิเคราะห์ถึง
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 

๔. ควรก าหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล โดยด าเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ที่มุ่งลด
บทบาทภารกิจของภาครัฐให้เหลือเท่าที่จ าเป็น และถ่ายโอนภารกิจให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมไปด าเนินการแทน ซึ่งส านักงาน  ก.พ. ควรก าหนดแนวทางการลด
อัตราก าลังไว้รองรับ รวมทั้งสรรหาแนวทางการจ้างงานที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถจากภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามาท างานให้ภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้าง และการท างานรูปแบบใหม่ของภาครัฐรูปแบบใหม่ที่จะมีขนาดกะทัดรัด และคล่องตัว โดยส านักงาน ก.พ. ควรประสานการท างานร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างของภาครัฐ 

๕. ควรพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครัฐโดยรวม ให้ใกล้เคียงกับอัตราในภาคเอกชนชั้นน าและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่ รัฐกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลค่าตอบแทนภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องจัดท าพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนอ านาจในการก าหนดค่าตอบแทนของ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ  ที่ส านักงาน ก.พ. ไม่สามารถด าเนินการเองได้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
นโยบายจากภาครัฐ 
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๖. ควรเร่งรัดการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการ โดยการเปิดเผยข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ และส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต นอกจากนี้ ค วรพิจารณาแนวทางใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ จัดให้มีแพลตฟอร์มการ
จัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform) เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน (Shared Application Enabling 
Services) ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐ และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับความสามารถ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐ และทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  

๒. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการ
บริหารบนฐานของกระทรวง รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) การมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ การทบทวน
บทบาทและภารกิจของภาครัฐ การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) และปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม โดยเปลี่ยน
ระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด าเนินการจัดท าเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ(Role Clarification) 
ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนา
ความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการทางานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ 
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๔. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
โดยสร้างและพัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที ่และพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด
ที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง  
๕. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต โดยพัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 
และเพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) การปรับปรุง
แก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ (๒) การปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

  การมีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท ากฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึ  งกฎหมายได้โดยง่าย และมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. มีกลไกให้การออก
กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี
และเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในการทบทวน
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗ 
ของ รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 

มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย รวมทั้งมีกลไกตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญฯ 

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการออกกฎกระทรวง แนวทาง และค าแนะน า จ านวน ๑๑ ฉบับ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือวางหลักเกณฑ์
และรายละเอียดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในลักษณะระบบกลาง 

๒. ยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัย และ
เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร
ด า ร ง ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
ประชาชน 
 
 

มีกลไกทบทวน ปรับปรุง และยกเลิกกฎหมายที่
ล้าสมัย หรือสร้างภาระและอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานหน่วยงานที่มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง
กระบวนงาน (รวมทั้งหมด ๑,๐๙๔ กระบวนงาน) ตามรายงานการศึกษาของ TDRI  
ทั้งนี้  ส านักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างติดตามผลการรายงานและรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนพิจารณาต่อไป 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. มีกลไกทางกฎหมาย
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
และสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

มีกลไกทางกฎหมายส าหรับปรับปรุงกฎและ
ระเบียบเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและขจัดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีภารกิจหลักในการวางแนวทาง
และวิธีการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการ
ก าหนดแผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

๔. มีกลไกให้มีการตรา
ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ เ พิ่ ม
ความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ 

มีกลไกทบทวน และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อ
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานหน่วยงานที่มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง
กระบวนงาน (รวมทั้งหมด ๑,๐๙๔ กระบวนงาน) ตามรายงานการศึกษาของ TDRI  
ทั้งนี้  ส านักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างติดตามผลการรายงานและรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนพิจารณาต่อไป 

๕. พัฒนากระบวนการ
จัดท าและตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบ และสอดคล้องกับ
เงื่ อน เวลาในการตรา
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

กระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในช่วงที่ผ่านมา มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดท าร่างกฎหมาย 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หรือการด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตลอดจนการปรับปรุงคู่มือแบบการร่างกฎหมาย นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นมีความครอบคลุมเพียงพอและอาจไม่
จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจ ากระทรวงได้  

๖. มีกลไกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าและ
เสนอร่ างกฎหมายที่ มี
ความส าคัญ และจัดให้มี
กลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
กฎหมายแก่ประชาชน 

มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

มีการผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ที่ปรับปรุง
หลั กการ ให้ สอดคล้ องกับรั ฐธ รรมนูญแห่ งร าชอาณาจั กร ไทยฉบับปั จจุ บั น  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยระบุว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในช่วงที่
ผ่านมาอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๗. มีกลไกให้ประชาชน
เ ข้ า ถึ ง ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ 
โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายรวมทั้ง
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลของกฎหมาย 
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย 
หรือการตีความกฎหมาย 
หรื อกฎ ให้ ป ร ะชา ชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 

ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้
โดยง่ายรวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
กฎหมาย 

ในช่วงที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางส าหรับรับฟังความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท ากฎหมายหรือร่างกฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

๘. ปฏิรูปการเรียนการ
สอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา
นั ก กฎหมาย ให้ เ ป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมาย โดยมีหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ที่มี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้
เป็นผู้มีความรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็น
ธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการผลักดันการจัดตั้ง “คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือก าหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานของผู้เข้ารับการศึกษานิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาที่เป็น
มาตรฐาน ไม่ให้มีการเทียบโอนรายวิชาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษา รวมทั้งการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้มีความรู้ที่ทันสมัยและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังไม่ประสบผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และอยู่ระหว่างการเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผนฯ 

๙. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพี่อสนับสนุน
ให้ประชาชนติดต่ อกับ
เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายได้ โดยสะดวก 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัด
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 
 
 

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สะดวก รวดเร็ว 

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล
ภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑๐. มีกลไกส่งเสริมการ
บังคับใช้กฎหมายให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย และกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนโทษทางอาญา
เป็นโทษปรับทางปกครอง รวมทั้งมีกลไกก าหนดให้ 
ส่วนราชการน า เทคโนโลยีมาใช้ ในการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการส ารวจโทษทางอาญาที่มีการจ าคุก ปรับ หรือโทษทางอาญา 
อ่ืน ๆ ที่สามารถเปรียบเทียบปรับให้คดียุติได้มาประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ตลอดจนผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยระบุว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สามารถพิจารณาให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๑๔ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๖ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ๘ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 จัดท ำและเสนอร่ำงพระรำชบัญญตัิหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมำย พ.ศ. .... 

  พระรำชบัญญัต ิ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน  

มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย สร้ำงภำระ หรือก่อใหเ้กิดควำมเหลื่อมล  ำและไม่เป็นธรรมต่อ
ประชำชน 
จัดท ำกฎหมำยเพื่อจัดตั ง “คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” 
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เปน็อุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยเฉพำะ
กฎหมำยที่ก ำหนดขั นตอนในกำรขออนุมัติ อนุญำต ฯลฯ ซึ่งท ำให้เกดิต้นทุนและขั นตอนกำรด ำเนินกำร 
พิจำรณำจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินธรุกิจ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบรูณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

   

๓๒
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๓ ให้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อใหม้ีการจัดตั้ง “คณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม” มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรบรูณำกำรเพื่อพัฒนำควำม

เสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำง
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔ จัดท าและเสนอร่างกฎหมายเพื่อก าหนดให้มีการน าเงินหรือทรัพยส์นิท่ีตกค้างในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐและบริษัทเอกชนและไม่มผีู้มาใช้สิทธิเรยีกร้องมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนินการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ 

   

๕ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีจากผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษหีรือยังเสียภาษไีม่ถกูต้อง มี
ความรัดกมุและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   

๖ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับธรุกรรมการขายฝาก หรือจัดท ากฎหมายที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วกับธุรกรรมการขายฝากหรือการก าหนดสินไถ่ท่ีไมเ่ปน็ธรรมโดยน าผลการศึกษาของหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 

  พระรำชบญัญตัิคุ้มครองประชำชนใน
กำรท ำสญัญำขำยฝำกทีด่ินเพือ่

เกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศยั พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ จัดท าหรือปรบัปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร     

๘ เสนอร่างกฎหมายนริโทษกรรมภาษี    พระรำชบัญญัติยกเว้นเบี ยปรับเงนิ
เพิ่มภำษีอำกรและควำมรับผิดทำง
อำญำเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวล

รัษฎำกร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์   พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าและเสนอกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏริูปประเทศ และ 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร

ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑ ร่ำงพระรำชบญัญัติวำ่ด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำย พ.ศ. ....    
๑๒ ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจดัท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 

(ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงไดโ้ดยสะดวก พ.ศ. ....) 
   

๑๓ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย    
๑๔ จัดท ำกฎหมำยเพื่อปรับเปลีย่นโทษทำงอำญำให้เป็นโทษปรับทำงปกครอง    

๓๓
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ประเด็นท้าทาย 

๑. การสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการมีความต่อเนื่องหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคั ญในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของการพัฒนา
คุณภาพของกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ดี 

๒. การพิจารณาเร่งรัดการจัดล าดับความส าคัญของกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งต้องได้รับการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิก จึงควรเร่งรัดการด าเนินการโดยคัดเลือกกระบวนงานที่จ าเป็นเพ่ือเสนอการแก้ไข ปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎ ที่สามารถลดภาระหรือความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตลอดจนสามารถขจัดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ธุรกิจได้เป็นล าดับแรก 

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑๕ ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมวสิาหกจิเพื่อสังคม พ.ศ. ....     พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมวสิำหกิจเพื่อ
สังคมพ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓   พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมวสิำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๗ เสนอร่างกฎหมายคุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ    พระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผังเมือง    พระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๙ ผลักดันและปรับปรุงกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ ผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยยุติธรรมชุมชน    
๒๑ ให้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล   พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและ

กำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจทิัล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของระบบกลางด้านกฎหมาย ในช่วงที่ผ่านมามีด าเนินการจัดท าระบบกลาง โดยพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมายขึ้นเพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ ตลอดจนเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท ากฎหมายหรือร่ างกฎหมาย และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมี ส่วนร่วมและติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐใน
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของระบบกลาง ในระยะที่ 1เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายในระยะต่อไปให้รองรับการด าเนินการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยน าผลการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการ
พิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ  และติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อน 

๒. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และมีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๓. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดย ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ พิจารณาน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และด าเนินการ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย โดยมีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดให้มี
กลไกเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

๓๕
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๕. จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน  โดยเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วน เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และจัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ 

นอกจากนี ้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๕ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (๓) ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (๕) 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 
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๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

  ให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนา ระบบ
สอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งอ านวยความยุติธรรม 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. การก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดย
ไม่ล่าช้า 

ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่าช้า และสามารถ
ตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินงานในแต่
ละข้ันตอนได้โดยสะดวก 

ช่วงที่ผ่านมา ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับกับทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยืนยัน
ร่างกฎหมายฉบับนี้จัดส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ได้แจ้ง
ความเห็นกลับมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้พิจารณาทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๔ นี้ ซึ่งท าให้กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ 

๒ .  ก า ร พั ฒ น า ก ล ไ ก
ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ เ พิ่ ม
ศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เ ข้ า ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม 

ประชาชนผู้มีอรรถคดีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ผู้ เสียหาย 
พยานผู้ต้องหา/จ าเลย มีหลักประกันการคุ้มครอง
สิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหาและ
จ าเลย เช่น จัดให้มีการจัดให้มีทนายความประจ าสถานีต ารวจ การปล่อยชั่วคราวใน
วันหยุด การจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนการปรับปรุงห้องขังในเรือนจ าให้เป็น ๒ ชั้น 
จ านวน ๙๓ แห่งทั่วประเทศ และการน าระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดหาล่ามในศาล
ชั้นต้นทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดจ านวนคดีที่เข้าสู่ระบบและอ านวยความสะดวก
ในการประกันตัวซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศใน
ประเด็นนี้เป็นอย่างมาก 

๓๙
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. การพัฒนากลไกการ
บังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่ งครัด เพื่ อลด
ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าต่อการบังคับใช้กฎหมายลดลง 
จ าเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการบังคับ
โทษผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพ่ิมมากขึ้น 
และน าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวแทนการจ าคุกกักขัง
อย่างมีประสิทธิผล 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมในการขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว โดยให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันลดลง
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินการต่อเนื่องในการน าเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราวเพ่ือความสะดวกในการควบคุมตัวและลดหลักประกัน ซึ่งเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ าที่มีในกระบวนการยุติธรรมได้   

๔. การปรับกระบวนทัศน์
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ยุติธรรมเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความเป็น
ธรรมในสังคม 

อัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง มีการก าหนดโทษ
อาญาที่เหมาะสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของ
การกระท าความผิด มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพ้ืนฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์
อย่างมีประสิทธิผล 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินโครงการเพ่ือลดอัตราผู้กระท าผิดซ้ าให้ลดลง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข ให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการพักการ
ลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดท า
ข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาพักการลงโทษตั้งแต่ชั้นเรือนจ า ท าให้
นักโทษกลับสู่สังคมได้รวดเร็วขึ้นและได้จัดตั้งเจ้าพนักงานต ารวจศาลเพ่ือให้การบังคับ
ตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ในปี ๒๕๖๓ มีเจ้า
พนักงานต ารวจศาลปฏิบัติหน้าที่กระจายอยู่ตามเขตอ านาจศาลทั่วประเทศ ๓๑๑ ราย) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีแล้วเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มีส่วนใน
การสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม 

๕. การปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม 
 

การสอบสวนคดีอาญาที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
โปร่งใส ผู้เกี่ยวข้องในคดีได้รับความยุติธรรมและ
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่าง
แท้จริง 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อก าหนดประเภทหรือลักษณะคดี และวิธีการ
ท างานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ ซึ่งการก าหนดการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเป็นเรื่องที่มีการ
ด าเนินการแล้วในบางกรณเีท่านั้น 

๔๐
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๖. การก าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดี
ขาดอายุความ 

คดี ไม่ขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน  
ชั้นฟ้องคดี 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการด าเนินการในประเด็นท้าทายส าคัญ 
คือ การหารือถึงระยะเวลาและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกันในการด าเนินงานเพ่ือให้การ
อ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งการ
ด าเนินการในระยะถัดไปคือการเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นความท้าทายดังกล่าว 

๗. การพัฒนาระบบการ
สอบสวนเพื่อสร้างความ
เ ชื่ อ ม่ั น ใ น ก า ร ปฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ ข อ ง พ นั ก ง า น
สอบสวนและพนักงาน
อัยการ 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในสอบสวน
คดีอาญา ผู้เสียหาย/ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความ
ร้องทุกข์/กล่าวโทษได้ที่สถานีต ารวจทุกแห่งทั่ว
ประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการพัฒนาระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ในสารสนเทศสถานี
ต ารวจเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถ
น าข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส านักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง 
เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีอาญาประเภทต่าง ๆ สามารถน าทักษะมาใช้
ในงานสอบสวนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาการรวบรวมและแสวงหา
พยานหลักฐานในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีที่ต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานที่
ต่างประเทศร้องขอเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินคดีระดับมาตรฐานสากล 

๘. การปฏิรูประบบนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อความ
ถู ก ต้ อ ง ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ข้อเท็จจริงแห่งคดี 

หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับ
สากลผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานวิชาชีพและมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบนิติเวช เช่น พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ พัฒนาแนวทางการจัดการศพจ านวนมากในกรณีภัยพิบัติ 
พัฒนาคู่มือการจัดการวัตถุพยาน พัฒนาแนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยติด 
โควิด-19 และจัดพิมพ์แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อโควิด-19 พัฒนา
ระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม มีการจัดท าระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการและวิธีปฏิบัติงานนิติเวช ส าหรับโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙.  การเสริ มสร้ างและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ต่ า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
มุ่งอ านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกรวดเร็ว 

ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบการยื่นและส่งค าคู่ความและเอกสารโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing V.3) ซึ่งเปิดบริการให้ประชาชนใช้บริการแล้วในปัจจุบัน ได้รับ
การตอบรับการใช้งานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข โดยมี
การให้บริการประชาชนด้วยบริการในกระบวนการยุติธรรมที่หลากหลาย ณ จุดเดียว 

๔๑
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑ ๐ .  ก า ร พั ฒ น า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ 

นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถ
คดีได้รับความยุติธรรมจากการด าเนินคดีพาณิชย์ที่
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มีมาตรฐานเทียบเท่า
นานาอารยประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา มีการด าเนินโครงการน าร่องจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายใน
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ท าให้คดีพาณิชย์ได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้าน
เศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๔๐ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๕ ฉบับ และเป็น
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๓๕ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 ร่างพระราชบญัญัตริะยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม    
2 ร่างพระราชบญัญัตเิสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในระบบยุติธรรม พ.ศ. ....     
3 ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี..) พ.ศ ....    
4 ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการไกลเ่กลี่ย พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
5 ร่างพระราชบญัญัติกองทุนยุติธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
6 ร่างพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
7 ร่างพระราชบญัญัตสิังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยตุิธรรม พ.ศ. ....    
8 ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
9 ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    

10 ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยโทษปรบัตามความสามารถในการช าระของผู้กระท าผดิ พ.ศ. ....    
11 ร่างพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
12 ร่างพระราชบัญญัติระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. ....    
13 ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

14 ร่างพระราชบญัญัตยิาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัติวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ ร่างพระราชบญัญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๑๖ ร่างพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดเีพื่อการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....    
๑๗ ร่างพระราชบญัญัตคิุมประพฤติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๑๘ ร่างพระราชบญัญัตริาชทัณฑ์ (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....    
๑๙ ร่างพระราชบญัญัตมิาตรการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ พ.ศ. ....    
๒๐ ร่างพระราชบญัญัตริะบบการก าหนดโทษทางอาญา พ.ศ. ....    
๒๑ ร่างพระราชบญัญัตเิจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. ....   พระราชบัญญัตเิจ้าพนักงานต ารวจ

ศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ ร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๒๓ ร่างพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....    
๒๔ ร่างพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดจีราจร พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกีย่วข้อง    
๒๕ ร่างพระราชบญัญัติการพนัน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
๒๖ ร่างพระราชบญัญัตคินเข้าเมือง (ฉบับท่ี) พ.ศ. ....    
๒๗ ร่างพระราชบญัญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ....    
๒๘ ร่างพระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ....    
๒๙ ร่างพระราชบญัญัติพัฒนาการบรหิารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....    
๓๐ ร่างพระราชบญัญัติการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. ....    
๓๑ ร่างพระราชบญัญัตริะบบนติิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ...    
๓๒ ร่างพระราชบญัญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๓๓ ร่างพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ...    
๓๔ ร่างพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๓๕ ร่างพระราชบญัญัติการบังคับคดภีาครัฐ พ.ศ. ....    
๓๖ ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการขัดแห่งกฎหมาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    
๓๗ ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    

๔๓
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๓๘ ร่างพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลพาณชิย์หรือแผนกคดีพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์    
๓๙ ร่างพระราชบญัญัติอนญุาโตตลุาการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๐ ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยตุิธรรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม 

พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

๔๑ ร่างพระราชบญัญัตติ ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....    

ประเด็นท้าทาย 

๑. การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีจ านวนมากและยังเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานนอกฝ่ายบริหาร 
ท าให้มีทัศนคติและความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปบางประเด็น เช่น การสอบสวนร่วม การก าหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขาดอายุความ และการ
ปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

๒. องค์ความรู้ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการด าเนินการในประเทศไทยมาก่อน จึงจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาวิจัยผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนเริ่มด าเนินการ เช่น การน ามาตรการลงโทษอย่างอ่ืนมาใช้เพ่ิมเติมในการลงโทษทางอาญาเพ่ือให้ผู้พิพากษาสามารถลงโทษ
จ าเลยได้เหมาะสมกับการกระผิดนอกจากการจ าคุก การน าระบบโทษปรับตามความสามารถในการช าระของผู้กระท าผิดมาใช้บังคับ เป็นต้น 

๓. พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากมีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๔๔
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๑. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงาน
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

๒. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี โดยจดัเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผล 

๓. การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ โดยขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม
ทนายความ เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผลการด าเนินโครงการ  และสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต
หรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ 

๔. ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว โดยจัดท าระบบการปล่อยชั่วคราว พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และพัฒนาระบบก ากับ
ดูแล และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

๕. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยี และ
ประกาศให้สาธารณชนทราบ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 

๔๕
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๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย  

  มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” โดยมีผลิตภาพสูงขึ้นมีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น รวมทั้ง
มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ก าหนดประเด็นปฏิรูปออกเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก ่๑. การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ๒. ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และ ๓. การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑ .  ก า ร ป ฏิ รู ป ด้ า น
ความสามารถในการแข่งขัน 

มีผลิตภาพสูงขึ้น  และมีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น 

การเพิ่มผลิตภาพ ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการปรับปรุง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพัฒนาพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และโอนหน่วยงานมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งได้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ าปีที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเฉพาะ โดยท าการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล 
และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและใช้จ่ายสูงอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
มีความส าคัญต่อประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์
ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร และในช่วงที่ผ่านมาได้มี
นั ก ล ง ทุ น ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ข อ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ น กิ จ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ในทุกอุตสาหกรรม 
การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานทักษะ เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย  ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
(สอศ.) ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพระบบอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  จั ด ท า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี น า ร่ อ ง 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะระหว่างหลักสูตร
อาชีวะในปัจจุบันกับทักษะที่เศรษฐกิจต้องการ ตลอดจนได้จัดท าระบบการตรวจสอบ

๔๙
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ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน 
การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รายสาขา รายพื้นที่ และรายประเด็น เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งและ
ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย อีกทั้งภาครัฐและเอกชน
อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานระยะเวลาสินเชื่อทางการค้าของภาคธุรกิจ และการ
พัฒนามาตรการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การรวมกลุ่มในภูมิภาค  ในประเด็นปฏิรูปคลัสเตอร์และศูนย์กลางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ได้มีการด าเนินโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ (EEC Project List) อาทิ 
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา
พุด ระยะที่ ๓ โครงการซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา รวมถึงการก าหนดเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินโครงการเพ่ือยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรจังหวัดตาก โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร (Food 
Cluster) เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและเพ่ิมมูลค่าภายใต้อัตลักษณ์ Andaman Brand 
รวมถึงปัจจุบันได้มีการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ทั้งหมด ๘ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นรูปธรรม ท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูด
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ภาครัฐได้มีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางราง รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ระบบขนส่งทางราง
เป็นโครงข่ายหลักท่ีใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยปัจจุบัน รฟท. 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่จ านวนรวม ๙ เส้นทาง ระยะทาง 
๑,๖๗๔ กม. คาดว่าจะเปิดให้บริการครบทุกเส้นทางในปี ๒๕๖๙ นอกจากนี้ หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือหลักที่ส าคัญ เพ่ือรองรับการ
เดินทางระหว่างประเทศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน 

๕๐
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ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค ผ่านการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี โดยการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือการเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ อาทิ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) 
ทั้งนี้  ในการเร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างระดับภูมิภาคก่อให้เกิดความเติบโตทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ ตลอดจดสนับสนุนการค้าชายแดน ผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนผ่าน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการของชุมชนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับทุกภาคส่วน 

๒. การปฏิรูปด้านความ
เท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม 

มีความเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน และ
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ได้มีการยกระดับเกษตรกรสู่การ
เป็นเกษตรปราดเปรื่องและส่งเสริมการท าเกษตรแม่นย าด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน
แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดอบรม
และสนับสนุนกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้
ครอบคลุมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และการยกระดับระบบ
ประกันสังคมโดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่สามารถจูงใจแรงงานและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการมีประกัน และการเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระอายุไม่
เกิน ๖๕ ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ ส่งผลให้ในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และ ๔๐ มีจ านวน ๑,๗๙๙ ,๗๘๖ คน และ 
๓,๕๐๘,๙๗๐ คน ตามล าดับ 
การสร้างสมดุลระดับประเทศ ในส่วนของการจัดตั้งส านักงานบูรณาการการแก้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ า ได้ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ประมวลผล องค์ความรู้ใน

๕๑
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ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
สังคม เพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางการบูร
ณาการลดความเหลื่อมล้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย 
ได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด ารงชีพ 
และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้ผ่านการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเงื่อนไขที่
ก าหนด  
การบริหารจัดเก็บภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษี โดย
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการท างานต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้น
จนจบ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายใน
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

๓. การปฏิรูปสถาบันทาง
เศรษฐกิจ 

สถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง หน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกลไกที่สามารถก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้สามารถ
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และมีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนนโยบาย  
สถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME 
ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SME โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ 
อาทิ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร การพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริม SME 
แห่งชาติ และงานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับ
การปรับปรุงมาตรการและกลไกการพัฒนา SME ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการมากยิ่งขึ้น  
หน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มีการบูร
ณาการร่วมกันของหลายภาคส่วน ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๓๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ จ านวน ๘ ฉบับ และเป็น
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒๕ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑ พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗   พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒    
๓ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓   พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐    
๕ พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐    
๖ ร่างพระราชบญัญัตสิถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....   พระราชบัญญัตสิถาบันการเงิน

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ ร่างพระราชบญัญัติการบรหิารจดัการเงินฝากทีไ่ม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ….      
๘ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญตัิแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๔๘๑    
๙ ออกกฎข้อบังคับท่ีช่วยเสริมให้การใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ สามารถบังคับใช้ได้ง่ายขึ้น

และมรีายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
   

๑๐ แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบ รง.๔ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายและก่อตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม    
๑๑ ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายทีล่้าสมัย ไมไ่ดส้ร้างคณุค่า หรือเป็นอุปสรรคต่อการท าธรุกิจ    
๑๒ จัดท าข้อกฎหมายเฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจของไทย ทั้งใน

ภาพรวมและในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมท่ีเป็นเลิศ) 
   

๑๓ แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบยีนให้รวดเร็วยิ่งข้ึน    
๑๔ สนับสนุนการแก้กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพ่ิมจ านวนและคณุภาพของบริษัทและบุคลากรด้านเทคโนโลยีใน

ประเทศไทย 
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑๕ แก้กฎหมายและระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและบุคลากรสตารท์อัพเพื่อขจัดอุปสรรคในการเริ่มตน้และการ
ด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในแต่ละอตุสาหกรรม และเพื่อดึงดูดบริษัทและบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ 

   

๑๖ การปรับปรุงข้อกฎหมายในดา้นการคุ้มครองบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล
และดึงดดูการร่วมลงทุนผ่านมาตรการทางภาษ ี

   

๑๗ แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียนประกอบธุรกจิส าหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ เช่น การจด
ทะเบียนธุรกิจ การเปิดบญัชีธนาคาร และการให้ Tech Visa ส าหรบัท้ังตัวบุคลากรและครอบครัว 

   

๑๘ แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถสรา้งฐานข้อมูลครบวงจรด้านภาคเกษตร และน าข้อมูลไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการด าเนิน
นโยบายของประเทศได ้

   

๑๙ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเช่ือแบบมีประกนัภัยได ้    
๒๐ แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง Big data ภาคเกษตร ซึ่งถูกบูรณาการมาจากหน่วยงานต่าง ๆ    
๒๑ ให้มีการตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับรองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดตั้ง หรือแต่งตั้ง CSCA (Central 

Scholarship Coordinating Agency ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝมีือแรงงาน) 
   

๒๒ เร่งแก้ไขพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ….   พระราชบัญญัตสิ่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘   พระราชบัญญัต ิส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔ เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งส านักงานบูรณาการการแก้ไขปญัหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตร ี

   

๒๕ แก้ไขบทบัญญตัิหรือก าหนดแนวทางการตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดยใช้หลักการเปิดเผยเป็น
หลัก และปกปดิเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกดิความโปร่งใสในการเปดิเผยข้อมูลการจัดเก็บรายได้
ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

   

๒๖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....   พระราชบัญญัตภิาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๗ เร่งรัดกระบวนการการจดัตั้งและออกกฎหมายล าดับรองทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดิน    
๒๘ กฎหมายเพื่อปรับโครงสรา้งและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานหลัก เชน่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 
  พระราชบัญญัต ิ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕๔
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๒๙ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงกลไกให้เป็น Implementation Collaboration Unit (ICU) 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็นพระราชบัญญัติบรหิารการส่งเสรมิผลิตภาพ
การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ และพระราชบญัญัตสิ่งเสริม SMEs พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเ้ป็นพระราชบัญญัติ
บริหารการส่งเสรมิ SMEs พ.ศ. .… และพระราชบัญญัตสิ านักงานขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ เป็นต้น 

   

๓๐ ผลักดันใหม้ีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....   พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบรหิารัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๓๑ แก้ไขพระราชบัญญตัิการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหร้องรับการจัดตั้ง “ส านักงานคณะกรรมการ

บริหารการส่งเสรมิผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาต”ิ ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
   

๓๒ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/ขัน้ตอนท่ีเป็นอุปสรรคและเพื่อการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยการ การแก้กฎระเบยีบของการด าเนินงานภาครัฐ ให้สามารถน าลิขสิทธิ์ท่ีภาครัฐช่วยเหลือเป็นของ
ผู้ประกอบการ เพื่อน าไปต่อยอดทางธุรกิจได้ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดยปรับปรุงระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ การก าหนดสัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้าง SMEs และการ
ก าหนดวงเงิน/ประเภทของการจดัซื้อจัดจ้างท่ีให้เฉพาะ SMEs เป็นผูม้ีสิทธิเข้าแข่งราคา (ในกรณีของสหรัฐฯ 
ร้อยละ ๒๓ และประเทศจีน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs) 

   

๓๓ ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๓๔ ร่างพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....ซึ่งมีการปรับปรุงสาระส าคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับเพิ่มอ านาจ
หน้าท่ีผู้อ านวยการส านักงบประมาณเกี่ยวกับการงบประมาณเพ่ิมเตมิ 

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๕ ร่างพระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลังของรัฐ โดยมาตรา ๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการก าหนดหลักการและ
แนวทางการรักษาวินัยทางการคลงั จัดท าแผนการคลัง และก ากับดแูลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการงบประมาณ 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๕๕
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ประเด็นท้าทาย 

๑. Regional Integration Committee ที่ก าหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการวางแผนนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาคนั้น ยังขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ สืบเนื่องมาจากมีกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคจ านวนมาก และเป็นการด าเนินการที่มีความทับซ้อนในพ้ืนที่ เดียวกัน จึงควรให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากกลไกคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กพบ.) ที่มีอยู่ทดแทนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค 

๒. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค พบว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่มุ่งไปที่พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งไม่ครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ระบุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรู ปธรรมควรพิจารณาระบุประเด็น
การพัฒนาเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคเป็นวาระส าคัญของหน่วยงาน และใช้กลไกดังกล่าวเร่งรัดให้เกิดการด าเนินการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาค 

๓. ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน แม้ว่าจ านวนการเคลื่อนย้ายคนข้ามประเทศจะลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แต่อาจเป็น
ปัจจัยเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยแรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านมีแนวโน้มลักลอบเข้ามา ในประเทศไทยทางช่องทาง
ธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อหลีกหนีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อีกทั้งเข้ามาหาโอกาสในการท างานด้วย ดังนั้น เพ่ือยกระดับมาตรฐานและควบคุมความปลอดภัย
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามแดน จึงควรจัดตั้งคณะท างานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งประเด็นเรื่องการคัดกรองโรคอุบัติใหม่ 
อาชญากรรม และปัญหาในมิติอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในประเด็นความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
ภาคการผลิตของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  

๔. ปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) จ าเป็นต้องมีการบูรณาการการท างาน
ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมอย่างครบวงจร ในรูปแบบหน่วยงานกลางที่ไม่สังกัดกระทรวงใด ๆ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการบริหารจัดการด้านผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพ่ือให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๕๖
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๑. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) โดยปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย ขยายพ้ืนที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service 
Provider อย่างครบวงจร สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) และส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยเตรียมการขับเคลื่อน Happy Model พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมด้านที่พัก เพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า  

๓. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย โดยออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือให้ SMEs ส่งเสริม SMEs ในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพ่ิมสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs และ
พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  

๔. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading / Investment Center) โดยพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง 
(Connectivity) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ท างานและประกอบธุรกิจ และอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ 

๕. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการสร้างผู้ประกอบการ ออกแบบการพัฒนา
ทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) 
ส าหรับภาคการผลิตและบริการ และสร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง  ๗ ฉบับ ได้แก่ (๑) การปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (๓) การปรับปรุงแก้ไขพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... (๕) ร่างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (๖) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๗) การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
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๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟู ท าให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดประเด็นปฏิรูป ๖ เรื่องหลักได้แก่ ๑. ทรัพยากร
ทางบก ๒. ทรัพยากรน้ า ๓. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๔. ความหลากหลายทางชีวภาพ ๕. สิ่งแวดล้อม และ ๖. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. ทรัพยากรทางบก ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาสมกับความสมดุล

ของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีแผนการ
ใช้ที่ดินของชาติที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และ
มีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ เ พ่ือเ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศไทย 
อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 
๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่มีหน้าที่และอ านาจในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 
ทรัพยากรดิน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จ านวน ๓,๙๔๕ ราย การฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ PGS โดยสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงจัดท าเขตเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐ  
ทรัพยากรแร่ ได้ด าเนินการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการแร่โพแทช โดยด าเนินการจ้างที่ปรึกษา และปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างชั้น
ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นในการก าหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท า
เหมือง และเหมืองหินปูนพร้อมจ าแนกประเภท 
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๒. ทรัพยากรน  า สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัย

พิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ า
ต้ นทุ น ร ว มทั้ ง ร ะบบก า รก ร ะ จ าย น้ า  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า และประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน  า  อยู่
ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘  และ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้จัดให้มีกลไกการพิจารณาโครงการและการบริหาร
แผนโครงการส าคัญฯ ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการ
ส าคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ  (กนช. )  ตามกรอบของ
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  
การบริหารเชิงพื นที่ ด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงานชลประทานขนาด
เล็ก และมุ่งผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่น อยู่ระหว่างการ
แก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง และเน้นในส่วนของ
การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ระบบเส้นทางน  า ได้ด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดท าแผนที่ทาง
อุทกศาสตร์ และจัดท าแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ่มน้ าสาขาทั้ง ๒๕๔ สาขา ให้
สามารถเห็นถึงกรอบความคิดในการพัฒนาและการบริหารจัดการของแม่น้ า ล าห้วย 
คลอง หนอง บึง แหล่งน้ าธรรมชาติ และเพ่ือให้การจัดระบบเส้นทางน้ าตามธรรมชาติมี
ความเหมาะสม ชัดเจน  
ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) ได้ถ่ายทอดและขยายผลการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาให้ชุมชนสามารถจัดท าข้อมูลน้ า แผนที่น้ า มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพ้ืนที่ครบถ้วน 
สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการในสภาวะต่าง ๆ และวางแผนงาน
พัฒนา ดูแล บ ารุงรักษา แหล่งน้ าในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน  า มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ าบาดาลแบบดิจิทัล และมีการพัฒนามาตรฐานและ
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เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการนอกเขตชลประทาน อาทิ โครงการบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการพัฒนา Mobile Application ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ความต้องการ ปริมาณน้ า และสถานการณ์ด้านน้ า   เป็นต้น โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีส าหรับการบริการการประกอบกิจการน้ าบาดาลออนไลน์ 

๓. ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษา
ฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ เกิดความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด  อยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทาง
ทะเล พ.ศ. ....  
การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ด าเนินการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒  
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินงาน อาทิ โครงการ Clean Seas 
Campaign ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme) เพ่ือมุ่งลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและไมโค
รพลาสติก โครงการติดตั้งทุ่นดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ าใน ๒๑ จังหวัดชายฝั่งทะเล  
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ได้ด าเนินการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) แล้ว โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ  
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ได้จัดท าแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวัง
และฝึกซ้อมขจัดคราบน้ ามันในพ้ืนที่เสี่ยงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน้ ามัน และการท า
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์
น้ ามัน รวมถึงได้จัดท าแอปพลิเคชั่น WPWatch เพ่ือใช้ในการแจ้งปัญหาน้ าเสีย คราบ
น้ ามัน หรือแหล่งน้ าเปลี่ยนสี และ HW network เพ่ือใช้ในการแจ้งเหตุปัญหาการ
ลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย 
การบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ด าเนินการก าหนดประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองทาง
ทะเลเพ่ือแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU การก าหนดมาตรการในการท าประมง
เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างประมงพาณิชย์กับประมงพ้ืนบ้าน การประกาศปิดอ่าวไทย
ในฤดูวางไข่ หรือการก าหนดประเภทเครื่องมือของการท าการประมงพาณิชย์  
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การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล ได้ด าเนินโครงการน า
ร่องสร้างปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
จ านวน ๗ ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมที่เกาะพะงัน การแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินโครงการน าร่องในการแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทาง
ทะเล (Marine Spatial Planning) ใน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เกาะสีชัง พ้ืนที่อ่าวพังงา 
และพ้ืนที่เกาะพยาม  
การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ได้มีการด าเนินการจัดท ารายงานสถานการณ์ปะการัง
และหญ้าทะเลประจ าปี ๒๕๖๒ โครงการส ารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปะการัง 
โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ  
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้ด าเนินโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และแผงกันคลื่น นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด  
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ได้มีการใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการ
เปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ปะการัง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี รวมถึง ได้
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการพื นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ได้ประกาศให้ หมู่เกาะกระ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล และ  
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ได้เริ่มศึกษาและด าเนินการแก้ไข
กฎหมายบางฉบับแล้ว เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. .... เป็นต้น 
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๔. ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
มี ร ะบบกา รวิ จั ย แล ะนวั ต กร รมด้ า นคว าม
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สามารถ
ยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือลดความ
เหลื่อมล้ า และประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่าง 
ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และได้รับ
ผลประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั งระดับชาติ  ได้จัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และด าเนินการจัดประชุมเพ่ือรับ
ฟังความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ด าเนินการความเข้มแข็ง
ด้านงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ (Frontier 
research) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๑๐ กลุ่มหลัก 
โดยเฉพาะ เกษตรสมัยใหม่ (Precision agriculture)   
ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ได้มีการจัดท าระบบ
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
(https://www.thaibiodiversity.org)  
ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง
เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน ได้มีการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ๑๕ แห่ง พร้อมจัดท า (ร่าง) คู่มือการจัดท าธนาคารความหลากหลายระดับ
ชุมชน และได้ด าเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ  
ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด าเนินกิจกรรมการจัดสรรทุน
เล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของหน่วยงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา และ  
ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ได้มีการจัดท าข้อเสนอ BCG In Action: The New Sustainable Growth 
Engine เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาใน ๔ สาขา ได้แก่ ๑) การเกษตรและอาหาร ๒) สุขภาพและการแพทย์ ๓) 
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ ๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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๕. สิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการมล พิษที่ แหล่ งก า เนิ ดมี

ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน การผลิตและการบริโภค
สิ นค้ าที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แ วดล้ อมน้ า ไปสู่ ก า ร
เจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมลพิษ
ท าให้เกิดความไว้วางใจและความส าเร็จในการลด
มลพิษ 

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ  ได้ด าเนิน
โครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษจากแหล่งก าเนิดผ่านการยกร่าง
กฎหมายเพ่ือผลักดันให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้ ให้
ประชนชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวทางการแก้ไข ลดมลพิษจากชุมชน 
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ ได้การก าหนด
กฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการ
ด าเนินงาน และโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการก ากับ
แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โครงการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ในระดับมหาวิทยาลัย และการเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบมลพิษด้านการปศุสัตว์ 
ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อ ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
การกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม จัดท าร่างกฎหมายรายงานการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรายโรงงานและอาคาร ร่างกฎหมายระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ 

๖. ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
ลดและป้ องกันความขั ดแย้ ง ระหว่ า งการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาและ
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน สร้างความเป็น
ธ ร ร ม ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วน
ร่วมอย่างมีความหมายของประชาชน องค์กรชุมชน 
และองค์กรภาคประชาสังคม 

ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับทราบความคืบหน้า  
ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าของ
แผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท า SEA ตาม ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เพ่ือให้
มีความถูกต้องเหมาะสมกับการน าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
และจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ  
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ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ ได้ด ำเนินกำรโครงการการด าเนินงาน
เขตควบคุมมลพิษ โดยจัดท าหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ ประเมินผลกระทบการ
ด าเนินงานเขตควบคุมมลพิษ ๑๘ พ้ืนที่ ใน ๑๓ จังหวัดแล้วเสร็จ  
ปฏิรูปการผังเมือง โครงการผลักดันการจัดท าผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมือง
อุตสาหกรรมยั่งยืน ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ เมือง คือเทศบาลพนัสนิคม และขยายผลการ
ขับเคลื่อนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) ในปี ๒๕๖๓ ที่ อบต.เมืองมาย 
จังหวัดล าปาง  
ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาแนว
ทางการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาแนว
ทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
จัดการขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย  
ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ  ได้ให้
หน่วยงานในสังกัดทบทวนสถานภาพองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีการ
ปรับโครงสร้างใน ๒ ส่วนราชการคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรม
ทรัพยากรน้ าและก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของกลุ่มภารกิจ
สิ่งแวดล้อม (สผ./คพ./กสส./ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค)  
ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม มีการประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน 
ได้แก่ การจัดท าร่าง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... พัฒนา
กระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรองรับการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีก าหนด โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา จ านวน ๑๓ ฉบับ 
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การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๕ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๑๓ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒๒ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔   พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔   พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗    
4 พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕   พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง

สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
5 พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕    
6 ร่างพระราชบญัญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
7 ร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ....     
8 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕    
9 พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒    

10 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐   พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน 
และการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
11 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒    
12 พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗    
13 พระราชบัญญัติจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘    
14 ร่างพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
๑๕ ร่างพระราชบญัญัติการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ....    พระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖ กฎหมายรับรองความตกลงด้านทางทะเล     
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑๗ ร่างพระราชบญัญัตคิวามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....    
๑๘ ร่างพระราชบญัญัตสิถาบันระบบความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....    
๑๙ ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยจดัการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. .... 
   

๒๐ พระราชบัญญัตมิาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑   พระราชบัญญัตมิาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๘) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕   พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   พระราชบัญญัตโิรงงาน  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๓ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    
๒๕ พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐    
๒๖ พระราชบัญญัตสิรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐    
๒๗ ร่างพระราชบญัญัติการจดัการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....    
๒๘ ร่างพระราชบญัญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
๒๙ ออกกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกีย่วข้องเพื่อก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการเก็บ

รวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภทและเชื่อมโยงตัวช้ีวัดและการจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบดังกล่าว 

   

๓๐ พระราชบัญญัตผิังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘   พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๑ ร่างพระราชบญัญัตสิิทธิชุมชน พ.ศ. ....    
๓๒ ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชน    
๓๓ ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....    

๖๙
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๓๔ ร่างพระราชบญัญัตคิณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๕ ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...    

ประเด็นท้าทาย 

๑. ทรัพยากรทางบก ปัญหาคุณภาพดินยังคงเป็นหาส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ อาทิ การให้
เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบยั่งยืน การลดการใช้สารเคมี รวมทั้งปัญหาของหน่วยงานรัฐในการก ากับดูแล ยังคงมีความทับซ้อนกันทั้งเรื่องการบริหารจัดการและพ้ืนที่
ที่ดูแล ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเร่งพัฒนาปรับปรุง
ฐานข้อมูลของแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่หน่วยงานให้เป็นเอกภาพ อยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพ่ือให้เกิดฐานข้อ มูลกลางของประเทศในด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน  

๒. ทรัพยากรน  า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อาทิ การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ระบบเส้นทางน้ า การสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระดับชุมชน และการ
จัดการองค์ความรู้ที่ เหมาะสมในการบริหารจัดทรัพยากรน้ า ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ จึงเป็นประเด็น 
ที่ส าคัญ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ าตั้งแต่ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับพ้ืนที่ โดยการเตรียมความพ ร้อมทั้งในด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์น้ า และความร่วมมือจากภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการบริหารจัดการน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๓. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การด าเนินการงานในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการและกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ที่ประเทศไทย 
ให้ได้เข้าร่วมเป็นภาคี จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานในหลายส่วน อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประช าชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ดังนั้นการด าเนินการระยะต่อไปควรตรากฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เป็น
การชั่วคราวเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และเพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการออกกฎหมายดังกล่าวมาปรับปรุงและแก้ไขร่างกฎหมายที่จะด าเนินการต่อไปใน
อนาคต รวมทั้งควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การออกนโยบายการจัดท าแผน และร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง  

๔. ความหลากหลายทางชีวภาพ การด าเนินการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
ท างานร่วมกันในหลายส่วน อาทิ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ตรงต่อ
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ความต้องการของประเทศ การสร้างบุคลากรด้านความหลายหลายทางชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของและ
ดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้นการด าเนินงานในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นการก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
กลางเพ่ือประสานงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการด าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมู ลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มีครบถ้วน และสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน 

๕. สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดจากสาเหตุในหลายมิติ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา องค์ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากการใช้รถยนต์ในเขตเมืองที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนจ านวนมาก อีกทั้งยังมีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ ดังนั้นการด าเนินการในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นในกา ร
แก้ปัญหาโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหามลพิษทั้งระบบ และสร้างความรู้ ความเข้าใจและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินการ โดยยึดกรอบแนวคิดการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตลอดจนการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบโดยเฉพาะ
ในระดับปัจเจกที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 

๖. ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐ เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลและควบคุมอย่างมีมาตรฐานนั้น ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เหตุเพราะยังขาด
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาคประชาชน อีกทั้งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการ
จัดท า เนื่องด้วยการขาดปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงาน อาทิ การขาดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขาดกลไกเชิงสถาบันที่จะมาขับเคลื่อน ดังนั้นในการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นที่ยอมของทุกภาคส่วนนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างกลไกเชิงสถาบันเพ่ือให้การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการท าให้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน โดย
ปรับปรุงขั้นตอนหรือกลไกในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนด้วย 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. เพิ่มและพัฒนาพื นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ิมและพัฒนาป่า
อนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐ
ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ 
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๒. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด โดยการจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบรรจุเรื่องเขตทาง
ทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

๓. การบริหารจัดการน  าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทาน โดยเลือกพ้ืนที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  สร้างกฎ
กติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ าระดับชุมชนหรือระดับต าบล  จัดการน้ าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนว
พระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ และถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพ่ือปรับปรุงเชิงนโยบาย 

๔. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  โดยทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และ
จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ เพ่ิมกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้ อมในเขตควบคุมมลพิษ  เสนอร่างประกาศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ
ตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด และก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพ้ืนที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 
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๗ แผนการปฏิรูประเทศด้านสาธารณสุข  

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

  ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 

และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. ระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพ 

ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพการด าเนินงานด้าน
สุขภาพทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาการท างานในรูปแบบเขตสุขภาพโดยการกระจายอ านาจให้
เขตสุขภาพมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา
การบริหารจัดการด้านสุขภาพยังไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในระยะ
ต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนินการปรับปรุงการด า เนินงานเพ่ือแก้ไขปญญหา
ดังกล่าว โดยการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่  เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ อ าเภอ ระดับต าบล และระดับจังหวัด เข้ามาร่วมขับเคลื่อนในการบริหาร
พ้ืนที่ในการก าหนดทิศทางร่วมกัน 

๒. ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการจัดการบริการ
สุขภาพได้จริง 

ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศด้านสุขภาพ อาทิ โควิด-19 (ศบค.) หรือ
ไทยชนะ.com LINE @sabaideebot ของกระทรวงสาธารณสุข เหมาะส าหรับผู้ที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงและเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อ และ Application "หมอรู้จักคุณ" ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับรองรับการแพทย์และการสาธารณสุขวิถี
ใหม่ (New Normal Medical Services and Public Health) ในการดูแลผู้ป่วย
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง การฝากครรภ์  การส่งเสริมการป้องกันโรค การให้ค าปรึกษาและ 
การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตลอดช่วงชีวิต 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. ก าลังคนด้านสุขภาพ สั ด ส่ ว น บุ ค ล า ก ร สุ ข ภ า พต่ อ ป ร ะ ช า ก ร ใ น

ระดับประเทศเพียงพอและสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข 

ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการบริหารก าลังคนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในทุกระดับในการขับเคลื่อนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเข้มแข็ง มีขวัญก าลังใจ และถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกันใน
การด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข แต่ยังคงพบปญญหาอุปสรรค อาทิ 
ก าลังคนทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แพทย์ออกจากระบบภาครัฐไปยัง
ภาคเอกชนเพราะค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นจ านวนมาก 

๔. ระบบบริการปฐมภูมิ ความครอบคลุมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีผ่ านโปรแกรมการพูดคุยส่วนตัวภายใต้ 
Application “คุยกับหมอ” หมอครอบครัว รวมถึงมีจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งสิ้น ๑,๙๙๑ แห่ง ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 
๑๙,๖๒๖,๕๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๖ จากประชากรทั่วประเทศ   

๕. การแพทย์แผนไทย
และพืชสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีความมั่งคั่งจากการนวดไทยและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทยมีความมั่นคง
ในระบบบริการสุขภาพ และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ช่วงที่ผ่านมา มีการพัฒนาโดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดตั้งตลาดกลาง
วัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ
สมุนไพรครบวงจร ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ Offline การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับกลุ่ม
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล และโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การแพทย์แผนไทยมีการด าเนินการศึกษาและทบทวนต ารับยากลางรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ส าหรับใช้ในทางการแพทย์ 

๖. ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง 
เท่าเทียมทั่วถึง และทันเวลาและมีมาตรฐาน 

ช่วงที่ผ่านมา มีการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก
โดยมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือตอบโต้ โควิด-19 จ านวน ๖๓ ทีมทั่วประเทศ รวมทั้ง การ
บริการประชาชนผ่านนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for 
Emergency Patients: UCEP) โดยเป็นสิทธิที่รัฐบาลท าให้ประชาชนคนไทยทุกคนหาก
เกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินสามารถรักษาฟรี ๗๒ ชั่วโมงแรก 

๗. การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค 

เพ่ือพัฒนาระบบงาน P&P ให้มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การมีการมีอายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดีท่ีเพ่ิมข้ึน 

ช่วงที่ผ่านมา มีการปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยส านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบค่าบริการเหมาจ่าย
รายหัวประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๘ .  ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น
สุขภาพ 

ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและ
ประมวลข้อมูลสุขภาพเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ช่วงที่ผ่านมา มีการด าเนินการเพ่ือยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 ซึ่ง
ประชาชนมีความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ส่งผลให้ผลลัพธ์การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางท่ีดี 

๙. คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 
เพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่ งยืน มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
ด้านสุขภาพทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ เสียเปรียบใน
สังคม 

ช่วงที่ผ่านมา มีการด าเนินการด าเนินการเฝ้าระวังเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ือติดตามสอดส่องและตรวจสอบความเป็นอันตรายของสินค้าที่อาจส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค และการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัย อาทิ 
โครงการสนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย โดยการส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้
วัตถุดิบปลอดภัยที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

๑๐. ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน
มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพ
ระดับชาติ โดยค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพอยู่
ในระดับที่การคลังของประเทศสามารถรองรับได้ 

ช่วงที่ผ่านมา มีการยกระดับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ การอนุญาต
ให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่โดยที่
ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว อีกทั้ง ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการได้ในสถานบริการที่มีความ
พร้อมตลอดจนการแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการและรับบริการได้ทันที ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
การบริการให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๑๔ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๑ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๑๓ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 ร่างพระราชบญัญัตโิครงสร้างการบริหารระบบสุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 
เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ) 

   

2 แก้ไขพระราชบัญญตัิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เพื่อตั้งกองทุนระดับเขต)    
3 แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติองคก์าร

มหาชน/ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารงานของหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ  
   

๗๗



๗-4 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

4 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านสารสนเทศสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
5 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ    
6 จัดท าพระราชบัญญตัิระบบสุขภาพปฐมภูมิและกฏหมายลูก   พระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
7 ปรับแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ท่ีเปน็อุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน    
8 แก้ไขระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร    
9 แก้ไขพระราชบัญญตัิวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค    

10 แก้ไขพระราชบัญญตัิการแพทย์ฉกุเฉิน เพื่อจัดตั้งกองทุนการแพทยฉ์ุกเฉินระดบัเขต    
11 ปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อให้การจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเช่ือมโยงกับทิศทาง/

นโยบาย/ยุทธศาสตร/์ล าดับความส าคัญของงานตามที่นโยบายระบบสุขภาพก าหนด 
   

12 ปรับปรุงกฎระเบยีบ รวมถึงกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผูสู้งอายุเข้าท างาน (Active 
aging) ตามสมรรถนะที่เหมาะสม  

   

13 ปรับปรุงกฎระเบยีบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล    
14 การปรับปรุงกฎหมายและจัดท ารา่งกฎหมายส าหรับการจดัหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงินส าหรับคนต่างชาติ    

ประเด็นท้าทาย 

 ๑. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขนอกเขตพื้นที่บริการยังขาดการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท าให้ในบางพื้นที่เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขไปจนถึงการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข
ที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที ่จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันออกแบบนโยบายการบริหารงาน
ด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมของแต่ละพื้นทีใ่ห้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงต่อไป  

 ๒. ระบบข้อมูลข่าวสารงานด้านสุขภาพ มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมีข้อมูลหลายระดับ (Multiple layers) และมีความซับซ้อนมาก ซึ่งระบบสาธารณสุขยังขาด
การจัดเก็บข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังประชาชน ส่งผลให้เกิดความสับสนใน
การรับข้อมูล จึงจ าเป็นต้องหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ได้เป็นข้อมูลที่จะสื่อสารกับประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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 ในประเทศไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อยู่ในอันดับที่ ๔ ใน ๑๐ ของอันดับการตายของประชากรไทย ซึ่ง๓. พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน ประชาชน
สาเหตุหลัก ๆ มาจากการที่ประชาชนไม่มีการป้องกันรักษาโรคเท่าที่ควร ไม่เห็นถึงความส าคัญของป้องกันโ รค จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนให้

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้สามารถป้องกันและเห็นถึงความส าคัญของการเกิดโรค
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 ๔. บุคลากรด้านสาธารณสุข ประเทศไทยยังพบปญญหาการขาดแคลนซ้ าซากโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล และยังคงมีการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้าง
สูง ประกอบกับนโยบายการผลิตก าลังคนด้านสุขภาพยังขาดทิศทางการท างานที่ชัดเจนในการกระจายบุคลากรไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมและรักษาก าลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ในระบบ โดยมีมาตรการจูงใจที่ดึงดูดบุคลากรให้อยู่ในระบบ โดยอาจพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนให้สอดคล้อง
กับภาระงานและมีชั่วโมงท างานที่เหมาะสม ประกอบกับพิจารณาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิทัลที่ทันสมัยมาสนับสนุน
การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี ้

๑. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพื่อความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ  โดยการทบทวนและ
ออกแบบโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ และการจัดท าแผนบูรณาการเพ่ือการยกระดับ
ศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและ
ผู้ป่วย โดยพัฒนาสถานที่ท างานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาระบบและมาตรฐานของการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล ขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษ ีกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม โดย
ทบทวนความก้าวหน้าและปญญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงินการ
คลังเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนการด าเนินการทั่วประเทศ 

๗๙
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๔. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการเป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง โดยทบทวน
สถานการณ์และระดมสมองจัดท าแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐของประเทศไทย 

๕. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น โดยศึกษาและ
เสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของประเทศระดับต่าง ๆ และบริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๑ ฉบับ คือ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๘๐



 

 
 
 

๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

  ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม  และการใช้พ้ืนที่ดิจิทั ลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออกและการรับรู้ของประชาชน 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. การปฏิรูปการรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน 

ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถพิจารณาเนื้อหาสาระ
ของข้อมูลข่าวสารและเลือกบริโภคสื่อได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่อโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ รณรงค์การใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์และการรู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การสร้าง
ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อออนไลน์  
ให้มีความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อและสามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและ
สร้างสรรค์ จัดสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ และเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดหลักสูตรอบรมการจัด 
การเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยครู
ที่ผ่านการอบรมจะน าความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนให้สามารถมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลและสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย และน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อได้ 

๒. แนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อ 

ยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
และมีกลไกการก ากับดูแลการท าหน้ าที่ ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจริยธรรม
สื่อมวลชน 

ช่วงที่ผ่านมา กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาตามกระบวนการ
ของรัฐธรรมนูญตามข้ันตอน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการจัดฝึกอบรม
บุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ประกาศข่าว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน และยกระดับทักษะวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน 

๘๓
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. การปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุตสาหกรรมสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทิศทางและแนวทางการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภ าพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การศึกษาสัดส่วนการจัดสรรคลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียง โดยพิจารณาจากความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชนภายใต้กรอบของกฎหมาย และพิจารณาเชิงพ้ืนที่แบ่งตามประเภทการ
อนุญาตประกอบกิจการ ได้แก่ การประกอบกิจการบริการสาธารณะ การประกอบ
กิจการบริการชุมชุน และการประกอบกิจการทางธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงภายหลังการคืนคลื่นความถี่ในปี ๒๕๖๕ และ
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผังรายการโดยจัดสรรเวลาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตรายการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตเนื้อหาที่
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน และเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ
รายการที่มีความหลากหลาย โดยให้ความส าคัญในการจัดตั้งสถานีโควิด -19 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล เพ่ือลดผลกระทบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

๔ .  ก า ร ป ฏิ รู ป แ น ว
ทางการก ากับดูแลสื่ อ
ออนไลน์ 

การติดต่อสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลผ่านสื่อ
ออนไลน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และปลอดภัย 
ประชาชนผู้บริ โภคสื่อและผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแลและคุ้มครอง 

ช่วงที่ ผ่ านมา กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคมได้ ให้ความส าคัญต่อ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกองป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี
เป็น Official Point of Contact เพ่ือจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นวงกว้าง ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเท่าทันสื่อ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิด
จากการใช้สื่อออนไลน์ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti 
Fake News Center: AFNC) เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค้นหา แจ้ง
เบาะแสตลอด ๒๔ ชั่วโมง และช่วยกันป้องกันการแชร์เนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชาชนผ่าน
โครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัต
ลักษณ์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ๒ แชะ ท าให้สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนการลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการ โดยใช้ระบบรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) เพ่ือป้องกันการลักลอบโจรกรรม
ข้อมูลและน าไปก่อเหตุในทางที่มิชอบ 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๕. การปฏิรูปการบริหาร
จั ดการความปลอดภั ย 
ไซเบอร์ / กิจการอวกาศ 
และระบบเครื่องมือด้าน
การสื่อสารมวลชนและ
โทรคมนาคมเพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยฯ 

มีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและการจัดการ
คลื่นความถี่มีความพร้อมในการด าเนินภารกิจการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงาน อาทิ  การก าหนดหลักเกณฑ์แนว
ทางการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันบนโครงข่ายแห่งชาติ ส าหรับภารกิจป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย การจัดท าแผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และอยู่ระหว่าง
จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใน
ลักษณะจัดชุด (Package) รวมทั้งได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... 
โดยสาระส าคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยมีกฎหมาย
และหน่วยงานกลางบูรณาการนโยบายและแผนกิจการอวกาศพัฒนากิจการอวกาศให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 

๖.  การปฏิ รูประบบการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงาน อาทิ โครงการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ (ประจ าปีและประจ าวัน) เพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง 
(PRD News Data Center) ให้เป็นระบบคลังข้อมูลข่าวสารความรู้อัจฉริยะและ 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการให้บริการประชาชน และตอบสนองการท างานในการเป็นหน่วยงาน
บริการด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ การจัดท าหลักสูตรพัฒนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล ก าหนดเนื้อหาและ 
การสื่อสารในยุคดิจิทัล เพ่ือบรรจุในหลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่ อสารมวลชนของประ เทศ และได้ ด า เนิ นการจั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตร เกี่ ย ว 
การสื่ อสารยุคดิ จิทั ล  เ พ่ื อให้ เจ้ าหน้ าที่ ของภาครั ฐมีความรู้ และทักษะด้ าน 
การสื่อสารในยุคดิจิทัลและการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) 
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การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน ๗ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๒ ฉบับ  และเป็น
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๕ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร หมำยเหตุ 

1 ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....    
2 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
3 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖    
4 ประมวลรัษฎากร    
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
6 พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....   พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
7 พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสือ่สารและการด าเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....    

ประเด็นท้าทาย 

๑. การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน การขับเคลื่อนให้ประชาชนมีการรู้เท่าทันสื่อและการผลักดันให้เกิดการการจัดท าและบรรจุหลักสูตร เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้เกิด
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษายังมีความท้าทายที่ส าคัญในการจัดท าและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้เกิดการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  
ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงควรเร่งจัดท าหลักสูตรและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบรรจุหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ดังกล่าวในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงความฉลาดรู้เรื่องสื่อ ความรอบรู้เรื่องสื่อ การตระหนักรู้ในบทบาท
หน้าที่และอิทธิพลของสื่อต่อสาธารณะ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความพร้อมรองรับการสอนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ทันทีเมื่อหลักสูตรและเนื้อหาสาระดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้คว ามเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
ประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

๒. จริยธรรมของสื่อมวลชน การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และ
การมีส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการยอมรับและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นประเด็นท้าทาย
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ที่ส าคัญ จึงควรเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งควรสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ควรด าเนินการมาตรการสนับสนุนเพ่ิมเติม ให้มีการก ากับดูแลกันเอง 
ของสื่อมวลชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้ประกอบการสื่อสารมวลชนของประเทศใน
ระยะยาวต่อไป 

๓. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม และการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุตสาหกรรมสื่อของ
ไทยยังคงมีความท้าทายในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมาตรการของภาครัฐ อีกท้ังกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโครงข่ายสื่อสาร คลื่น
ความถี่ และการใช้งานเครื่องวิทยุโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อ เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อสามารถปรับตัวและพัฒนาให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการแข่งขันมากขึ้ น และในการจัดสรรคลื่นความถี่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการสื่อทุกระดับ  อีกทั้งควรควรสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนในรายละเอียดและข้อก าหนดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้สื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ของประชาชน  
ในชีวิตประจ าวัน และสร้างความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถรองรับ
การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เพ่ือใช้ในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๔. การให้ข้อเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสารจากภาครัฐ การสื่อสารของหน่วยงานของรัฐยังขาดการประเมินผลการรับรู้ของประชาชน ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการก าหนด
แนวทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละระดับความส าคัญของข้อมูล  และการประเมินผลการสร้างการรับรู้ของการ
สื่อสารข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการจัดการ Fake News การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถ
ในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  การ

๘๗



๘-6 

สร้างมาตรการแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับและเฝ้าระวัง Fake News และน าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวังและการ
จัดการ Fake News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

๒. การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ โดยปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับ
ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ  กสทช. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ 
ที่ครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพ่ิมข้ึน ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ 
(Incentive และ Social Credit) เพ่ือให้สื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและ
ระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร และการทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม 

๓. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ โดยการปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ โดยด าเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดท าเนื้อหาของสื่อส าหรับเผยแพร่
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

นอกจากนี ้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) การปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (๒) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 
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๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

 คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สังคมไทย เป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โด  ยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. การออม สวัสดิการ
สังคม และการลงทุนเพื่อ
สังคม 

ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ ได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที่ไม่มีสวัสดิการให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีจ านวนสมาชิก กอช. 
ทั้งสิ้น ๒,๓๘๔,๕๒๙ คน โดยสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่
อีกร้อยละ ๓๐ เป็นผู้ประกอบอิสระ 

๒. กลุ่มผู้ เสียเปรียบใน
สังคม 

ปลดล็อคข้อจ ากัดต่างๆอันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้
เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสใน
การประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง และ
สามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 

ช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคมในหลาย
ประเด็น อาทิ การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการน าผลการศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงได้โดยสะดวก
ถ้วนหน้า (Accessibility For All Act : AAA) เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้อมส าหรับคนพิการ เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ น า
ยุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในสถานที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่ว
ประเทศ ๒,๓๙๔ ศูนย์ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยแบ่งเป็น องค์กรคนพิการ 
จ านวน ๑๓๔ ศูนย์และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒,๒๖๐ ศูนย์ เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
ของภาครัฐสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้พิการได้มากยิ่งขึ้น 

๓. การจัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านสังคม 

ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได ้

ช่วงที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดท าแผนพัฒนา
ในพ้ืนที่ ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย และส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ พัฒนาร่วมกับศูนย์ เทคโนโลยี

๙๑
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดท าระบบ TPMAP (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) ที่เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่เชื่อมโยง
ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลผ่านเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักในการแก้ปัญหาความ
ยากจนในระดบับุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จังหวัด ประเทศ 

๔ .  ร ะ บ บ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ชุมชนเข้มแข็ง 

ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ 
(ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดการข้อมูลแผน
บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
และมีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน และชุมชนมีภู มิ
ต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ 

ช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนที่  จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ
ภาคเอกชน โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ านวน ๗๖ แห่งและ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ร่วมขับเคลื่อน
ด าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ยึดกรอบ “ชุมชนลงมือท า 
เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

๕. การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ และการ
ส่ ง เ สริ มกิ จกร รมทา ง
สังคม 

ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคม 
ทีเ่ป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

ช่วงที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวคิด ๔ พลังหลัก ได้แก่ การสร้างพลัง
จิตอาสา ได้มีการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่องการสร้างพลัง 
แผ่นดิน ได้มีการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น การ
สร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น าไปจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๑๙ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๕ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ๑๔ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ    
2 กฎหมายที่ก าหนดให้จัดสรรเงินจากภาษีมูลคา่เพิ่ม คืนผู้บริโภคเป็นเงินออมโดยตรง    
๓ แก้ไขพระราชบัญญตัิบ าเหน็จบ านาญให้ขยายอายเุกษียณราชการเปน็ ๖๓ ปี    
๔ แก้ไขบทบัญญตัิของกฎหมายที่ใหผู้้สูงอายสุามารถรับงานเป็นช้ินงาน โดยการออกประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้สูงอายุมีงานท า 
  ประกาศกระทรวงแรงงาน  

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและ
สนับสนุนใหผู้้สูงอายุมีงานท า ๒๕๖๒ 

๕ แก้ไขร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....)   พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ สนับสนุนใหส้ านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภคด าเนินการยกร่างบทบัญญัตติามมาตรา ๔๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคก์ร
ของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗ ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการสร้างเสรมิชุมชนเข้มแขง็    
๘ จัดท าพระราชบัญญตัิรองรับสิทธิชุมชนและบุคคล    
๙ แก้ไขพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑    

๑๐ พระราชบัญญัตสิถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน    
๑๑ จัดท าพระราชบัญญตัิส่งเสรมิและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. ....    
๑๒ จัดท าพระราชบัญญตัิยุติธรรมชุมชน    
๑๓ ผลักดันพระราชบัญญตัิธนาคารทีด่ิน    
๑๔ กฎกระทรวงเรื่องหลักประกันทรัพย์สินอ่ืน ตามพระราชบญัญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘   กฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพยส์ินอ่ืน

เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๕ จัดท าพระราชบัญญตัิธนาคารต้นไม้    
๑๖ แก้ไขพระราชบัญญตัิส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖    
๑๗ จัดท าพระราชบัญญตัิส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....    

๙๓
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ล ำดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๑๘ ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎระเบียบ และมาตรการทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
สหกรณ์ส าหรับเป็นเครื่องมือสร้างเสรมิชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ 

  พระราชบัญญัตสิหกรณ์ ฯ (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๙ แก้ไขพระราชบัญญตัิลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑    

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

๒๐ เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกจิเพื่อสังคม (พระราชบัญญัติวสิาหกจิเพื่อสังคม)    พระราชบัญญัตสิ่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๑ แก้ไขพระราชบัญญตัิป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔   พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๒ จัดท าพระราชบัญญตัิสถาบันการเงินประชาชน    พระราชบัญญัตสิถาบันการเงิน
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นท้าทาย 

๑. ความเข้าใจในข้อเสนอการปฏิรูปของหน่วยงานรับผิดชอบ จากการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานรับผิดชอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจ
ปกติของหน่วยงานมากกว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ซึ่งเป็นให้อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างความเข้าใจในข้อเสนอการปฏิรูปให้กับหน่วยงานรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 
๒. การบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูป ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีปัญหาในการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบหลักกับหน่วยงานรับผิดชอบร่วมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ส่งผลให้การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมไม่สามารถประสานต่อเนื่องกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การด าเนินการในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการเสริมสร้างกลไกเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้ภาคส่วนอ่ืนๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น 
๓. การเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปในระยะต่อไปยังมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เพ่ือเป็นให้กลไกขับเคลื่อนให้การด าเนินการ
ต่างๆ สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควรมีการผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง 

๙๔
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๔. ความต่อเนื่องเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรับผิดชอบ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันกับข้อเสนอการปฏิรูป จึงส่งผลให้การผลักดันข้อเสนอการปฏิรูปบางส่วนมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และขาดความต่อเนื่องของการ
ด าเนินการขับเคลื่อน 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ โดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา
แนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพ่ือ วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)  

๒. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการในระดับพ้ืนที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล และออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๔. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง โดยจัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...  และมีแนวทางในการ
จัดตั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน   

๙๕
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๕. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยน าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็น ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ในรูปแบบที่เหมาะสม 
และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพ่ือเสนอรัฐบาล 

นอกจากนี ้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาต ิพ.ศ. .... (๒) การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๓) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ... และ (๔) ร่าง
กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายอ่ืนที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน 
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๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  
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๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหาร
จัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสา  หกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน 

ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการประชาชนและกระตุ้น 
การลงทุนประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายการปฏิรูป 
อาทิ (๑) จัดท าระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of Conduct ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน (๒) 
จัดตั้งกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับ
การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และระบบสัญญาจ้างบริการ 
และ (๓) จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนในการอนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้าน
พลังงาน 

๒ .  ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์
ส า ร ส น เ ท ศ พ ลั ง ง า น
แห่งชาติ 

การสร้างศูนย์ข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ ว ได้ รับความเชื่ อถือ เ พ่ือประโยชน์ ใน 
การวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายพร้อมทั้ง
สามารถชี้แจงแก้ไขข้อมูลด้านพลังงานที่บิดเบือน
แก่ประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมได้อย่าง
ทันสถานการณ ์

ช่วงที่ผ่านมา ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการเพ่ือจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy 
Information Center: NEIC) เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ
ขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดท า
ประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ การจัดท า
และเผยแพร่สถิติข้อมูล และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงานแก่ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

๙๙
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓ .  ป ฏิ รู ป ก า ร ส ร้ า ง 
ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 

สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน
อย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือ
ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เพื่อลดข้อขัดแย้ง 
ในสังคม 

ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ก าหนดนโยบายและแผนงานในการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการและ
ก าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการของ
ภาคประชาสังคม ในประเด็นของการจัดสรรค่าภาคหลวงร่างพระราชบัญญัติรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม 
ตามมติคณะอนุกรรมการจัดท ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบ
หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) และเทศบาลที่มีพ้ืนที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (๒) อบต. ในจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่เป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ และ (๔) อบต. อ่ืนทั่วประเทศ ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนรายละเอียดให้ได้ข้อยุติเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๔. โครงสร้างแผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้า 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ที่ค านึงถึง
ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ใน
แต่ละพ้ืนที่ และมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต 

ช่วงที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดย
สาระส าคัญของแผน PDP๒๐๑๘ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ที่เปลี่ยนไปจากแผนเดิม และมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ อาทิ การก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง
ที่สมดุลและความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการกระจายระบบผลิต
ไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ
จัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ ขยะ
ชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ   

๕. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

กิจการไฟฟ้ามีการแข่งขันเพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม 
และก าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่
เหมาะสมกับแนวโน้มการผลิต โดยผู้ บริ โภค 
(Prosumer) และประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓  เห็นชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้างกิจการไฟฟ้าส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy 
Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) ไม่เกิน ๕๐ เมกะวัตต์ ไม่เกิน ๒ ปี 

๑๐๐
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
โดยผู้ร่วมโครงการจะไม่ได้รับก าไรเชิงการค้าจากการด าเนินโครงการ และกระทรวง
พลังงานได้ด าเนินการศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้
เอง (Prosumer) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการศึกษาการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 

๖. ปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า 

บู รณาการหน่ วย ง านกิ จกา ร ไฟ ฟ้ า เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าและการลงทุน
ของประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
กิจการไฟฟ้า ต่อกรณีการโอนย้ายการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) มาสังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสีย และมุมมอง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ โดยให้
กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กฟน. และ กฟภ. 
ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการผลิต 
ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ข้อยุติ   

๗. การพัฒนาอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ 

พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมการแข่งขัน 

ช่วงที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนามสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. เอน
เนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตแล้ว และอยู่ระหว่าง
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G๑/๖๑ และ G๒/๖๑ 
เพ่ือน ามาปรับใช้กับแหล่งอ่ืน ๆ ส าหรับความคืบหน้าของแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด าเนินการน าเข้า 
LNG จ านวน ๒ ล าเรือ ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าราคา LNG ที่ กฟผ. จัดหามีราคาต่ า
กว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่จ าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าในระบบของประเทศ (Pool Gas) ส่งผล
ให้มูลค่าเชื้อเพลิงลดลง และมีผลให้ค่า Ft ลดลง ส่วนการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG 
Hub บริษัท ปตท. ได้ท าการศึกษาแล้วเสร็จและได้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้าน
ปิโตรเลียม และคณะท างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงานแล้ว 

๘. การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ 

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะที่ ๔ 

ช่วงที่ผ่านมา ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
โครงการเพ่ือศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ ๔ ในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งรวมถึง
ปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๔ 

๑๐๑



๑๐-4 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๙. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โต
เร็ว เพ่ือสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างพืช
เศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนการเพ่ิมรายได้กับ
ชุมชน 

ช่วงที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่
ต้องการส่งเสริมให้ปลูกไปยังกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้และกรมป่าไม้ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ิมเติม รวมทั้งด าเนินการศึกษาแนวทางการเพ่ิม Plant Factor ของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วเสร็จ 

๑๐. แนวทางส่ง เสริม
และขจัดอุปสรรคในการ
น าขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

แก้ปัญหาด้านขยะ สร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าและ
สนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน 

ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้เตรียมแนวทางในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชน โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนไว้ในแผน AEDP ๒๐๑๕ 
โดยก าหนดเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๕๐๐ MW เป็น ๙๐๐ MW หรือเพ่ิมขึ้นอีก ๔๐๐ MW และ
เห็นชอบโครงการก าจัดขยะด้วยการน ามาผลิตไฟฟ้าของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) แล้ว จ านวน ๒๐ แห่ง ก าลังการผลิตติดตั้งรวม ๑๙๑.๘ MW เสนอขายแล้ว 
๑๗๒.๓๒ MW และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติม 

๑๑.  การส่ ง เสริ มการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟส่วนที่เหลือสามารถขาย
ให้เอกชนและหน่วยงานได้ ไม่จ ากัดปริมาณไม่จ ากัด
เวลาในการสมัคร และไม่เกิดภาระกับระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าและต้นทุนไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม 

ช่วงที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ด าเนินโครงการ Solar to 
social โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีและมีมติว่าการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานยังไม่มีความชัดเจนจากภาคนโยบาย และ
เห็นว่าควรมีการก าหนดนโยบายและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจึงจะด าเนินการออก
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑๒. ปฏิรูปโครงสร้างการ
ใช้พลั งงานภาคขนส่ ง 
ระยะ ๒๐ ปี 

ประเทศไทยมีกรอบโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่งที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
โรงกลั่น และยานยนต์ อันจะส่งผลให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบและผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถจัดหาและ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม 

ช่วงที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รับทราบแผนพัฒนา
พลังงานทางเลือก (AEDP ๒๐๑๘) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ก าหนดให้น้ ามัน B๑๐ 
เป็นน้ ามันฐานส าหรับกลุ่มดีเซล และ E๒๐ เป็นน้ ามันฐานส าหรับกลุ่มเบนซิน ส าหรับ 
Oil Plan ๒๐๑๘ ได้น าเสนอปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว 
และกระทรวงพลังงานจะได้น าไปรวมไว้ในแผนแม่บทพลังงานแห่งชาติและขับเคลื่อน
ต่อไป 

๑๐๒
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑๓.  การส่ ง เสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าใน
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
ภาคอุตสาหกรรม 

ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ๑) การศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้กลไกการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีจ านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๑ ราย จาก ๗ 
ประเภทอุตสาหกรรม ๒) การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ าส าหรับโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยมีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์และถูกคัดเลือกทั้งสิ้น ๓๒ โรงงาน และ ๓) การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไอน้ าส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการคัดเลือกโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเล็กมากจ านวน ๑๐ โรงไฟฟ้า   

๑๔. การใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน 

การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วงที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอและได้ประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (Building Energy Code: BEC) ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑๕ .  การใช้ มาตรการ
บริษัทจั ดการพลั งงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

แนวปฏิบัติและคู่มือด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง และมาตรฐานสัญญาบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานราชการ 

ช่วงที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการมีส่วนรวมของประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐ จัดท าระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดท าร่างสัญญา
พลังงาน (Energy Performance Contact – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา และ
กระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
ทดลองโครงการน าร่องเพ่ือส ารวจอาคาร และจัดท ารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงาน 

๑๖.  การส่ ง เสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนากยก
รัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือศึกษาทิศ
ทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผล และกระทรวงอุตสาหกรรมได้
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์
ไฟฟ้าทุกประเภทในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของยอดขายรวมทั้งหมด (ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ 
คัน) ภายในปี ๒๕๗๓ 

๑๐๓
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑ ๗ .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีระบบการกัก
เก็บพลังงาน 

ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
ระบบกักเก็บพลังงานสูงขึ้น 

ช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงานโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานงาน
ครอบคลมุเรื่องงการก าหนดมาตรการส่งเสริม การผลิต และการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
การก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท าแผนปรับปรุงระบบส่ง
และระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจ านวน ๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ ๑๒ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐    
๒ ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of Conduct ของหน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ด้านพลังงาน   นโยบายก ากับและการด าเนินงานของ

กระทรวงพลังงาน ๒๕๖๓ 
๓ กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญา

แบ่งปันผลผลิต (PSC) 
  กฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยการปรับ

โครงสร้างองค์กรรองรับการส ารวจ
และผลิตปโิตรเลยีม ๒๕๖๓ 

๔ ร่างพระราชบญัญัติกระจายหน้าทีแ่ละอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๕ ร่างพระราชบญัญัตริายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๖ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน    
๗ ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย    
๘ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการ

ก าหนดอัตราค่าบริการ 
   

๑๐๔
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ล าดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๙ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการโอนย้าย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาอยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน และใหส้ามารถด าเนินงานได้เหมือนเดิม 

   

๑๐ มาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนนุให้โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm    
๑๑ กฎหมายใหม้ีการคดัแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง    
๑๒ พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖    
๑๓ ระเบียบและข้อก าหนดว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลารร์ูฟเสร ี    
๑๔ ระเบียบวา่ด้วยการส่งเสริมใหม้ีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากโซลาร์รูฟและน ากลบัมาใช้ใหม่    
๑๕ กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... 
  กฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๖ กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรการบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ 
   

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑๗ ร่างพระราชบญัญัตสิ่งเสริมวสิาหกจิเพื่อสังคม เศรษฐกิจ   พระราชบัญญัตสิ่งเสริม 
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘ ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ    

ประเด็นท้าทาย 

๑. การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูประหว่างหน่วยงาน เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ความชัดเจนในระดับนโยบายยังไม่มีการก าหนดแนวทางที่ขัด
เจนจึงส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและสร้างการยอมรับของภาคประชาชน จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาคนโยบายเนื่องจากการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียในวงกว้าง จึงควร
ก าหนดแนวทางในการบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือร่วมผลักดันการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๑๐๕
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๒. การค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไป อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม จนเกิดการต่อต้านการด าเนินกิจการด้านพลังงานเพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศในอนาคต รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าเหมาะสมส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer ช่วยให้ภาคการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับศักยภาพเชื้อเพลิง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ รวมถึงสามารถบริหารอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 

๓. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพลังงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง และการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่ประเทศ
ไทยยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลาการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์  

๔. ข้อจ ากัดด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการแข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการ อาทิ ถ่ายโอนอ านาจการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้า นโยบายหรือมาตรการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนประกอบการจัดจ้ างตามหลักการ ESCO 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง โดยจัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อด าเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

๒. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน และการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

๓. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดท าแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพ่ือส่งเสริมการใช้มาตรการ
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ การด าเนินการกิจกรรมน าร่อง จัดกิจกรรมฝึกอบรม และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๑๐๖
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๔. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) โดยศึกษามาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-Curve) จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ที่สามารถด าเนินการได้ทันทีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และก าหนดกลไกและหน่วยงานเจ้าภาพที่จะด าเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสมใน
อนาคต  

๕. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๐๒๒ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า และการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง  ๘ ฉบับ ได้แก่ (๑) การปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (๒) ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วยการน ารูปแบบ
ธุรกิจ Energy Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ (๓) ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการตั้ง
งบผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ (๔) ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  ESCO ภาครัฐ ปรับปรุงแก้ไข 
ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่ายจ าหน่าย (๖) ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี (๗) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบ
ส่งและระบบจ าหน่าย (๗) ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน และ (๘) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการ
จ าหน่าย (Retail) 

 

๑๐๗



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
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๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

 ให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการปลูกและปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มุ่งเน้นการมีส่วนร่ว  มของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม 

การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑. การป้องกันและเฝ้า
ระวัง 

มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

ช่วงที่ผ่านมา การด าเนินโครงการในประเด็นการปฏิรูปการป้องกันและเฝ้าระวังของ
ภาครัฐ ซึ่งรายงานผ่านระบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
จ านวน ๔๑๓ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งเป็นการด าเนินการสร้างการรับรู้และ
จิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านการอบรมเครือข่าย
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม และมุ่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตให้มี
ความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

๒. ด้านการป้องปราม (๑) มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง 
( Integrity)และสุจริตของบุคลากร รวมทั้ ง ใช้
ดุลพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

ช่วงที่ผ่านมา ได้เร่งด าเนินการก าหนดให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงาน
ของรัฐเปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และมีการขับเคลื่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
ก าหนดให้มีมาตรการและกลไกในฝ่ายบริหารเพ่ือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑๑



๑๑-2 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. ด้านการป้องปราม (๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ สนับสนุนแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือ
ขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน
ต้านทุจริต (CAC) และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ นอกจากนั้นได้
ด าเนินการออกกฎหมายเพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินบาททั่วโลกได้
อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพ่ือการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่ง
หรือการน าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามา
ในประเทศ รวมทั้งก าหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ เป็น
ของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

๔. การปราบปราม (๑) การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการปกครองหรือมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการด าเนินคดี
แก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ เพ่ือปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และได้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจาก
การกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อ านาจโดยมิชอบ 
และการร่ ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ทั้งการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม
ทุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ด้วยความ
รวดเร็ว เด็ดขาดและเป็นธรรม 

๕. การปราบปราม (๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูลฟ้อง
ศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็วเด็ดขาด 
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยเฉพาะการบูรณาการ
ฐานข้อมูลคดีทุจริต  รวมทั้ ง เร่ งรัดติดตามน า
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ช่วงที่ผ่านมา ได้ด าเนินการผลักดันการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต การคุ้มครองพยานและแจ้งเบาะแส มีระบบ
ค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต 

๑๑๒



๑๑-3 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๖. การบริหารจัดการ มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ช่วงที่ผ่านมา การด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เป็นกลไกตรวจสอบ กลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีการจัดตั้งคณะท างานประสานงานคดีในส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือบูรณาการการบังคับ
ใช้กฎหมายในคดีที่มีความซ้ าซ้อนในข้อกฎหมาย และเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการ
ท างานและกฎหมายให้การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง จ านวน ๒๑ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ ๓ ฉบับ 
และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๑๘ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ ให้เร่งบัญญตัิกฎหมายในการรองรบัการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจรติประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
บทบาทของรัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก และจัดท ากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหนา้ที่โดยมิชอบ
และใช้อิทธิพลเพื่อให้ไดม้าซึ่งประโยชน์อันมิชอบ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒ ปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคณุธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนมี
หน้าท่ีและอ านาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลตา่ง ๆ ทุกองค์กร 

   

๓ จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐและเร่งรัดการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดท ากฎหมายส่งเสรมิกิจกรรมการต่อต้านการทุจรติ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรฐั โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิิชอบใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  พระราชบัญญัตมิาตรการของ 
ฝ่ายบรหิารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มมีาตรการอื่นแทนการอนุญาตใหเ้หลือเท่าท่ีจ าเป็น    
๕ ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกดิขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการ

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑๓



๑๑-4 

ล าดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๖ ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยพึงประพฤติปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บริหารพรรคการเมืองและองค์กรอิสระต่าง ๆ ควรประกาศเจตจ านงที่จะยึดมั่นในการรักษาเกียรติภมูิแห่ง
สถาบันของตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาวิชาชีพอย่างแท้จริง 

   

๗ จัดท ากฎหมายว่าด้วยความผดิกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม    
๘ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    
๙ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

๑๐ ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลมุมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

   

๑๑ จัดท ากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยตุิธรรมในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
๑๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการเสรมิสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัย

ข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   

๑๓ จัดให้มีกฎหมายวิธีการด าเนินการด้านวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน    
๑๔ พิจารณาตรากฎหมายก าหนดเงื่อนไขในการประกันตัวผูต้้องหาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุม

ตัวในสถานท่ีที่เหมาะสม (House Arrest) รวมถึงมาตรการป้องกันผูถู้กกล่าวหาหลบหนีออกนอกประเทศ 
   

๑๕ พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินด าเนนิการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้น า
หลักฐานการไดม้าซึ่งทรัพยส์ินนั้นตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน 

   

๑๖ การก าหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคบัต่อนิติกรรมหรือสัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ (จากบทบัญญัติขอ้ ๓๔ 
ของอนุสัญญา UNCAC) 

   

๑๗ ก าหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (Conspiracy Law)    
๑๘ พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส โดยน าแนวคิดของ Anti-SLAPP Law มาประยุกต์ใช้ 

รวมถึงบทบัญญตัิห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหาฟ้องประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง ไตส่วนข้อกล่าวหาจนกว่าการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เสร็จสิ้น 

   

๑๙ เร่งรัดการตรากฎหมายเกีย่วกับการพยายามกระท าความผดิ การเตรยีมการกระท าความผิดฐานทุจริต 
(Conspiracy Theory) เป็นความผิดทางอาญา (อนุวัติการตาม UNCAC ข้อ ๒๗) 

   

๑๑๔



๑๑-5 

ล าดับ การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒๐ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหนา้ที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ    
๒๑ กฎหมายจดัตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะ (ระดับพระราชบญัญัต/ิให้มสีภาพนิติบุคคล)    

การจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒๒ รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่บัญญัติในรฐัธรรมนญูฯ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๒๕๓ 
ภายใน ๒ ปีนับแตร่ัฐธรรมนูญฯ มผีลบังคับ และปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหม้ีหลักการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็น
ความลับของทางราชการและความลับส่วนบคุคลใหร้ะบไุว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยก าหนดเวลาในการให้
ข้อมูลกับประชาชนไวด้้วย 

   

ประเด็นท้าทาย 

๑. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เพ่ือเฝ้าระวังการทุจริตในพ้ืนที่ จะต้อง
สามารถปฏิบัติการได้อย่างจริงจังให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งการผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

๒. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส เพ่ือให้อ านาจภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และเน้นให้ภาครัฐน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอ้ือต่อการสืบค้นและใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลไ ก
ป้องกัน และตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนมาตรการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตได้อย่างแท้จริง  

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปราบปรามการทุจริต โดยสนับสนุนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวัติการและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓   

 

๑๑๕



๑๑-6 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม 
Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน 
สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ ก าหนดแนวทางและการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และการติดตามประเมินผลเพื่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ และพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก 

๓. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม และมีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

๔. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐใน
ระบบคุณธรรม เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล  จัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และจัดท าและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้อง
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง ๑๐ 
ฉบับ ได้แก่ (๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ (๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๕๔  
(๓) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๔) ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (๕) ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (๖) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (๗) ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม (๘) ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (๙) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (๑๐) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

๑๑๖



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  



 



๑๒-1 

๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

  ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใ  นการแข่งขันของประเทศ และ
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๑ .  ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ
การศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่ และ
กฎหมายล าดับรอง 

ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเป็นกลไกส้าคัญต่อการบริหาร และ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับร่ างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

ช่วงที่ผ่านมา ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด้าเนินการตรวจพิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวและส่งร่างพระราชบัญญัติฯ กลับให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน ๓ ประเด็น ได้แก่ การอาชีวศึกษา การบริหารจัดการในวิกฤต
โรคระบาด และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ก่อนน้าเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

๒. การปฏิรูปการพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กปฐมวัย ทั งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความ
ต้องการจ้าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงและได้รับการ
ดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๑
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับช่วงวัย มี
ระบบฐานข้อมูลที่เอื อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างหน่ วยงานและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง 
ปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อน
การตั งครรภ์การเลี ยงดู  ดูแล และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด้าเนินนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การออกพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ตั งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล ขยายโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด ๖๐๐ บาท/เดือน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
จัดหาอาหารกลางวัน และนมส้าหรับเด็กปฐมวัย โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก 
ให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนตั งครรภ์ ๓ เดือนจนถึงหลังคลอด ๖ เดือน/รับ
การตรวจครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

๑๑๙
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๓. การปฏิรูปเพื่อลดความ
เหลื่อมล  าทางการศึกษา 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
โอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาทิ โครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค โครงการจัด
การศึกษาเชิงพื นที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบ
ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาส้าหรับนักเรียนในพื นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน นอกจากนี  ยังมีการวางแผนค้นหาและคัดกรองนักเรียน
ยากจนด้อยโอกาสในพื นที่ห่างไกล ตลอดจนการด้าเนินงานผ่านกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

๔. การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ 

มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการ
ของประเทศ ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความ
ต้องการของประเทศ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ นอกจากนี  ยังมี
โครงการ Coaching Teams โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

๕. การปฏิรูปการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น เ พื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่ เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด้าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ความส้าคัญกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส้าคัญต่าง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาใน
พื นที่นวัตกรรมการศึกษา การศึกษากรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั น
พื นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑–๓) 
โครงการศึกษาสถานภาพการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ และโครงการพัฒนาข้อก้าหนดแนว
ทางการผลิตครูแบบอิงฐานสมรรถนะ 

๑๒๐
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การด าเนินงาน 
๖. การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบ
การศึ กษา  เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาล
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมด้าน 
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงาน 
ทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด้าเนินการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษา โดยให้ความส้าคัญกับความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลใน
การบริหารและจัดการศึกษา ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส้าคัญต่าง ๆ อาทิ การด้าเนิน
โครงการพื นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) พร้อมทั งมีการรายงานผล
การด้าเนินการขับเคลื่อนพื นที่นวัตกรรมการศึกษา การถอดบทเรียนจากการด้าเนินงาน 
และการจัดท้าหนังสือเป็นหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื นที่นวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือการเผยแพร่และน้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรตามโครงการพื นที่นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๗. การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู โดยการ
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) 
ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพลด
ความเหลื่อมล ้า และสร้างความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก 
ตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการน้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนในหลากหลายช่องทาง ทั งทีวีดิจิทัล จานดาวเทียม ช่องทางใน Youtube  และ 
ได้จัดท้าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform) หรือ “DEEP” ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมหลักสูตรที่
หลากหลายเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ก้าหนดการปรับปรุงกฎหมายจ้านวน ๗ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท้าแล้วเสร็จ ๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่าง
การด้าเนินการ ๓ ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....    
๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....    
๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 

  พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
  

พระราชบัญญัติกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒๑
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๕ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
  พระราชบัญญัต ิ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันหลักสตูรและการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ....    
๗ พระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 

  พระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นท้าทาย 

๑. การเร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมายังมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่ชัดเจนทั งด้าน
รายละเอียดของบทบัญญัติ และด้านล้าดับชั นของกฎหมาย จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแก้ไข และเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการออกกฎ หมายอย่างต่อเนื่อง และ
เตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย 

๒. การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้ด้านสิทธิเด็ก จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างของพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะที่เป็นปั ญหามาจากความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั งด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมจากฝั่งพ่อแม่
ผู้ปกครอง 

๓. การลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา กลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ด้อยโอกาสยังคงมีประเด็นท้าทายในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากผลคะแนน PISA มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาคะแนนตามกลุ่มโรงเรียน จะพบความเหลื่อมล ้าของคุณภาพการศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก โดยกลุ่ม
โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศบนสุดห้าอันดับแรก (Top ๕) และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD 
และหากพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลคะแนนด้านการอ่าน จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยทั งประเทศอยู่ที่ ๓๙๓ คะแนน โดยนักเรียนในกลุ่มที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีดีที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔๓๘ คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์พื นฐาน ขณะที่กลุ่มที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยกลุ่มที่
รวยที่สุดและจนที่สุดมีคะแนนห่างกันถึง ๖๙ คะแนน และกลุ่มที่รวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมาก็ยังมีคะแนนห่างกันถึง ๕๐ คะแนน จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาสมากขึ น ผ่านการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาและการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ้าเป็นในแต่
ละพื นที่ต่อไป 

๑๒๒



๑๒-5 

๔. กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ในปัจจุบันยังพบปัญหาการผลิตและพัฒนาครูทั งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทั งระบบ ตั งแต่ระบบบริหารจัดการและการก้ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ 
และการคัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครู ในด้านปริมาณมีการเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่ มีการคัดเลือกตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ประสงค์จะได้คนเก่ง คนดีมาเรียนครู ดังนั น ควรให้ความส้าคัญกับสถาบันการผลิตครู โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุค
ใหม่ และมีระบบพัฒนาครูประจ้าการอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้ รวมถึงมีการก้าหนดกรอบ
สมรรถนะวิชาชีพครู ตลอดจนปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและ การปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

๕. การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติยังคงไม่ครอบคลุมสถานศึกษา
ในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจ้ากัดอยู่ที่พื นที่นวัตกรรมการศึกษาน้าร่อง ๘ จังหวัด และผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก อีกทั ง ควรมีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือน้าไปใช้ประกอบการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ความท้าทายที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ความพร้อมของสถานศึกษา คุณภาพครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาทั งระดับขั นพื นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันกับหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบใหม่ 
ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปปรับใช้อย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ดังนั น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและเร่งพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

๖. การขยายผลนวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนพื นที่นวัตกรรมการศึกษายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร โดยยังจ้ากัดอยู่ในพื นที่นวัตกรรมการศึกษาน้าร่อง ๘ จังหวัด และ
ครอบคลุมโรงเรียนเพียงส่วนน้อยในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว นอกจากนี  การด้าเนินการเพ่ือขยายผลนวัตกรรมการศึกษาจากพื นที่น้าร่องให้เกิดขึ นอย่างกว้างขวางยังประสบกับ
ความท้าทายที่ส้าคัญหลายประการ นอกจากนี  การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการยังต้องเผชิญกับปัญหาทางทัศนคติ และความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับ
ภารกิจภายหลังการปรับปรุงโครงสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าในระยะต่อไป จึงควรมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของพื นที่
นวัตกรรมการศึกษาน้าร่องในระยะท่ีผ่านมา เพ่ือประมวลบทเรียนไปสู่การขยายผลพื นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

๗. การพลิกโฉมเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มยังคงมีความท้าทายหลายประการ อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มี 
ความหลากหลายระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐจ้านวนมาก และยังไม่มีกฎหมายการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา แพลตฟ อร์ม
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือการน้าเข้าข้อมูล ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 

 

๑๒๓



๑๒-6 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

ความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงน้ามาสู่การก้าหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยมีกิจกรรม Big Rock และสาระส้าคัญ ดังนี  

๑. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย โดยพัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท้างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการด้าเนินงานในระดับพื นที่ และต้นสังกัด ติดตามความคืบห น้า และระดมการมีส่วน
ร่วมของสังคม 

๒. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยปรับหลักสูตร พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และประเมินผลการด้าเนินงานและขยายผลต่อไป 

๓. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมี
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

๔. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน โดยจัดท้ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื นที่ และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น และติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการ 

๕. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  โดย
ส้ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยก
ร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จัดท้าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  และ
ติดตามและประเมินผล  

นอกจากนี  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ได้ก้าหนดรายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท้าหรือปรับปรุง ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

๑๒๔



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

การรายงานประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ : การรายงานประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา 
 

  ส ำนักงำนฯ และคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศได้รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๓) ต่อวุฒิสภำ
และต่อสภำผู้แทนรำษฎร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
ตำมล ำดับ โดยสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้มีกำรอภิปรำยรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ และ ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส ำคัญในหลำยประเด็น ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ได้รวบรวมประเด็นข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และได้ประมวลรำยงำนกำรด ำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ และกำรอภิปรำยของสมำชิก
วุฒิสภำและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรัฐสภา การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. การเมือง ๑. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองมี
ควำมล่ำช้ำ โดยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองมี
กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยปัญหำที่
ส ำคัญของกำรปฏิรูปกำรเมืองส่วนหน่ึงมำ
จำกกำรขำดหน่วยงำนรับผิดชอบที่ชัดเจน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้น ำ
อุปสรรคและควำมท้ำทำยของแผนกำรปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิมมำพิจำรณำประกอบกำร
ปรับปรุงด้วยแล้ว ดังนั้น จึงได้มีกำรก ำหนด
หน่วยงำนรับผิดชอบที่ ชัดเจนขึ้น ซึ่ งจะเป็น
หน่วยงำนเจ้ำภำพหลักที่บูรณำกำรขับเคลื่อน
ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๒. ขั้นตอนที่ส ำคัญคือกำรให้กำรศึกษำด้ำน
กำรเมืองกับเยำวชนทั้งทฤษฎีและกำร
ปฏิบัติ ควรให้มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ที่ ให้ เยำวชนมีส่ วนร่ วมในกำรปฏิ รู ป
ประเทศ ป้องกันไม่ได้เยำวชนถูกชักจูงทำง
กำรเมืองไปในทิศทำงที่ผิด รวมทั้งกำร
ส่ ง เ ส ริ มประชำธิ ป ไตย ใน โ ร ง เ รี ย น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งสภำนักเรียน และ
โรงเรียนหลำยแห่งได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และระดับกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองที่สูงมำก ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
สภำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ก ำหนดกิจกรรม Big Rock ที่ ๑ กำร
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ก ำ ร เ มื อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งหน่วยงำนรับผิดชอบหลักอยู่ระหว่ำง
กำรจัดท ำหลักสูตรและเครื่องมือในกำรสื่อสำรให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม โดยมี
นักเรียน นิสิต นักศึกษำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ
ด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรผลักดันกำรเผยแพร่ข้อมูล
และชุดควำมรู้และน ำไปสู่กำรปฏิบัติในลักษณะ
ต่ำง ๆ อำทิ กำรน ำองค์ควำมรู้ไปขยำยผลในสภำ
นักเรียน จ ำเป็นต้องมีกำรหำรือในแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ถ้อยค ำส ำคัญ (Key Words) ที่ก่อให้เกิด
แรงผลักดันทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน หลำยหน่วยงำนได้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรจัดท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังขำดด้ำนออนไลน์ซึ่ง
จะต้องด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือต่อไป 

กิจกรรม Big Rock ที่ ๑ กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงกำร
เมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร
ปฏิรูป ได้ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรให้ครอบคลุม
ช่องทำงออนไลน์ด้วยแล้ว ทั้งนี้ จะมีกำรหำรือร่วมกัน
ระหว่ำงคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
หน่วยงำนรับผดิชอบหลกัและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องถึง
แนวทำงกำรขับเคลื่อนประเด็นดังกล่ำวร่วมกันต่อไป 

๔. ควรมีกำรก ำหนดเรื่องหลักธรรมำภิบำล
ของนักกำรเมือง องค์กรอิสระต่ำง ๆ และ
ศำลรัฐธรรมนูญด้วย เพื่อให้นักกำรเมือง 
องค์กรต่ำง ๆ มีจริยธรรมและมีควำม
รับผิดชอบต่อไป 

ในเบื้องต้น ถึงแม้ว่ำองค์กรต่ำง ๆ จะไม่ได้มีกำร
ก ำหนดหลักธรรมำภิบำลขององค์กรอย่ำงชัดเจน 
แต่ได้มีกำรก ำหนดข้อบังคับด้ำนจริยธรรมต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของธรรมำภิบำลไว้บำง
แล้ว อำทิ มำตรฐำนทำงจริยธรรมของ ตุลำกำร

๑๒๗
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ศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และ
หัวหน้ำหน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ ข้อบังคับว่ำด้วยประมวลจริยธรรม 
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกรรมำธิกำร 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ และข้อบังคับว่ ำด้วยประมวล
จริยธรรมของสมำชิก วุฒิสภำ และกรรมำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กำรก ำหนดหลักธรรมำภิบำล
ดังกล่ำวเป็นประเด็นที่น่ำสนใจและควรมีศึกษำถึง
โอกำสและอุปสรรคในกำรก ำหนดหลักธรรมำภิบำล
และกำรปฏิบัติให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

๑. รัฐบำลจะใช้หลักกำรใดมำพิจำรณำสัดส่วน
กำรลดจ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนรัฐแต่
ละประเภทให้เกิดควำมเป็นธรรม ยอมรับ
ได้  และก่อให้ เกิ ดควำมเป็นเอกภำพ 
ด ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงจริงจัง ดังนั้น 
รัฐบำลควรมีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำร
ระดับชำติ ที่มีบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และมี
เอกภำพ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล กำร
บริหำรงำนบุคคลภำครัฐและก ำกับดูแล
ส่วนรำชกำรทุกประเภทให้ ได้ครบทุก
ประเภท 

ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ได้ก ำหนดกิจกรรมปฏิรูป
ที่ ๓ ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งคน
เก่ง ดีและมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลัก
คุณธรรม ซึ่ งหน่วยงำนผู้ รับผิดชอบหลักอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปฯ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่ง
ขั้ นตอนและวิ ธี กำรด ำ เนินกำรปฏิ รู ป  ได้ มี
บทบัญญัติ เ กี่ ย วกับกำรจั ดระ เบี ยบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ ไว้เป็นส่วนเฉพำะใน
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(ในส่วนท่ี ๕) โดยให้มีสภำทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
รับผิดชอบในกำรวำงยุทธศำสตร์กำรบริหำร
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในภำพรวมตำมระบบคุณธรรมทั้ง
ในด้ำนมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่และสังคม มำตรฐำนในกำรสรรหำ กำร
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
มำตรฐำนกำรพัฒนำและรักษำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มี
สมรรถนะและควำมสำมำรถสูงไว้ในระบบ 

๒. ประเด็นปฏิรูปที่  ๓ โครงสร้ำงภำครัฐ 
กระทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง ในปัจจุบันมีกำรเพิ่มขึ้นของ
หน่วยงำนรัฐ ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
ซึ่งขัดต่อแผนกำรปฏิรูปประเทศประเด็นนี้ 
ดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในกำรจัดกำรประเด็นนี้อย่ำงเร่งด่วน 

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำร
ร ำชกำรแผ่ นดิ น  จะผลั กดั น ให้ หน่ ว ย ง ำน
ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำร
หำรือร่วมกันในกำรขับเคลื่อนประเด็นดังกล่ำว
ร่วมกันต่อไป 

๓. ควรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไป
ยังจังหวัด โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและภำค
ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
บุคคลให้มำกขึ้น เพื่อถ่วงดุลอ ำนำจกับ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ป้องกันปัญหำกำรเล่น
พรรคเล่นพวกเหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ 

ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ได้ก ำหนดกิจกรรมปฏิรูป
ที่ ๔ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรใน
ระดับพื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่ง
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปฯ (Big Rock) 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

๑๒๘
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ระบบกำรบริหำรรำชกำรเชิงพื้นที่ ให้รำชกำรใน
ส่วนภูมิภำค มีควำมคล่องตัว สำมำรถบูรณำกำร
ระบบงำน ระบบแผนและงบประมำณ และระบบ
บริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้
เกิดกำรสำนพลัง (Collaboration) ระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคประชำชน และภำคเอกชน เพื่อให้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

๔. ขอให้รัฐบำลก ำกับให้ส ำนักงบประมำณ 
จัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพรำะแม้
จะมีกำรก ำหนดแผนไว้อย่ำงสมบูรณ์แล้ว 
แต่หำกกำรจัดสรรงบประมำณไม่มีควำม
สอดคล้องกัน กำรปฏิรูปก็จะไม่เกิดขึ้นจริง 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๖๖๓ มีมติ
เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ . ๒๕๖๕ 
(ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณฯ พ.ศ. 
๒๕๖๕) ตำมที่ส ำนักงบประมำณ เสนอ โดยมี
หลักกำรส ำคัญคือน ำแนวทำงและประเด็นกำร
พัฒนำภำยใต้แผนแม่บทเฉพำะกิจฯ แผนย่อย
ภำยใต้แผนแม่บทฯ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) มำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้หน่วยรับ
งบประมำณจัดท ำโครงกำรรองรับประเด็นดังกล่ำว 
และเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

๕. กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิรูป
ประเทศ โดยจ ำแนกออกเป็น ๓ ประเด็น 
ได้แก่ ๑) กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ที่ควรมุ่งเน้นคุณภำพควบคู่ไปกับ
รำคำ ๒) กระบวนกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ควรเป็นไป
ด้ วยควำมโปร่ ง ใสและไม่มีข้อครหำ
เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ข ำ ย ข้ อ มู ล  แ ล ะ  ๓ ) 
กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่ควรปรับบทบำทจำกกำรตรวจเอกสำร
และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไปสู่กำร
ต ร วจ ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ำ กกำ ร
ด ำเนินงำนด้วย 

ตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ได้ก ำหนดกิจกรรมปฏิรูป
ที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และ
กำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำ 
โปร่ ง ใส  ปรำศจำกกำรทุ จ ริ ต  ซึ่ งหน่ วย งำ
รับผิดชอบหลักอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้  ๑. หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
ด ำ เนิ นกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ ง ได้ โ ดยรวด เ ร็ ว  มี
ประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ผ่ำนระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นแบบ
ดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีกำรบูรณำกำร และเช่ือมโยง
ข้อมูลด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับระบบอื่น ๆ อย่ำง
เต็มรูปแบบ ๒. มีระบบในกำรติดตำมและป้องกัน
กำรทุจริตที่รวดเร็ว มีมำตรฐำน ส่งเสริมบทบำท
ภำคเอกชน ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ป้องกันกำรทุจริต เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส และกำร
ทุจริตกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลดลง 

๓. กฎหมาย ๑. กำรด ำ เนิ นกำรตำมพระรำชบัญญั ติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 
๒๕๖๒ ด ำเนินกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง
มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกจะต้องมีกำรออกอนุ
บัญญัติจ ำนวน ๑๙ ฉบับ แต่ปัจจุบันมีกำร
ออกอนุ บั ญญั ติ แ ละค ำ แนะน ำ ขอ ง

มีกำรด ำ เนินกำรจัดท ำตำมพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
ออกกฎกระทรวง แนวทำง ค ำแนะน ำ และ
หลักเกณฑ์ จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ ทั้งนี้ ได้มีกำร
เผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทำง และค ำแนะน ำ ผ่ำน
ทำ ง ช่ อ งทำ งอื่ น  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซต์ ส ำ นั ก ง ำ น
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คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อรองรับ
กำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
จ ำนวน ๑๓ ฉบับ จึงอำจท ำให้ท ำงำนได้ไม่
เต็มรูปแบบ ควรเร่งรัดกำรด ำเนินกำร
ติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ www.krisdika.go.th 
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ฎ ห ม ำ ย 
www.lawreform.go.th และสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
อย่ำงไรก็ตำม จะติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำร
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๒. กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมี
หน้ำที่ควบคุม ก ำกับดูแล และบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บังคับใช้กฎหมำย เป็นกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งหน่วยงำนอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จึงควรเร่ งรั ดให้คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำยเร่งรัดหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ 
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

คณะกรรมกำรปฏิรปูประเทศด้ำนกฎหมำย ได้เชิญ
ผู้แทนจำกกระทรวงยุติธรรมเข้ำร่วมกำรประชุม
เพื่อหำรือกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย (ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ
ดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย น ำ
เทคโนโลยีมำใ ช้ ในกำรด ำ เนินกำรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็น
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งหน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ 
ได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ 

๓. แผนกำรปฏิรูปประเทศควรเร่งรัดกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกำรปรับปรุ ง
กฎหมำยที่ล้ำหลังอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะ
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และควรเน้น
กำรวิจัยและควำมรู้ข้ำมศำสตร์ โดยเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยีและไอทีในกำรพัฒนำนัก
กฎหมำยให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพที่ดี 

หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหน่วยงำน
ของรั ฐมี กำรประกำศรำย ช่ือกฎหมำยและ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำยแล้ว ทั้งนี้ จะติดตำมกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวเป็นระยะต่อไป 

๔ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม 

๑. แผนกำรปฏิรูปประเทศต้องน ำเทคโนโลยี
มำใช้ เน้นกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ
เพื่ อให้ประชำชนเข้ ำถึ งกระบวนกำร
ยุติธรรม ควรให้ประชำชนร้องเรียนได้โดยมี
ระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนและระบบกำร
ติดตำมคดีที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
platform กำรติดตำมได้ โดยระบบกำร
สืบสวนต้องสำมำรถเข้ำถึงและเช่ือมโยงกัน 
และควรมี/จัดท ำระบบฐำนข้อมูลมหัต (Big 
Data) เพื่อกำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์
เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง
แห่งคดี ทุกหน่วยงำนต้องปรับปรุงตัวเป็น 
Agile Organization ที่พร้อมปรับตัว ปรับ
กระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรม
เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็น
ธรรมในสังคม 

หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชน เช่น ส ำนักงำนศำลยุติธรรม มีระบบ e 
– Filing ซึ่งเป็นกำรยื่นฟ้องผ่ำนระบบเทคโนโลยี
ลดกำรใช้กระดำษ โดยจำกสถิติในเดือน มกรำคม 
๒๕๖๔ ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีผู้เข้ำมำใช้บริกำรผ่ำน
ระบบ e – Filing กว่ำร้อยละ ๕๑.๗๑ เป้นจ ำนวน
คดีทั้งสิ้น ๓๖๗๗๘ คดี และกำรปฏิรูประบบนิติ
วิทยำศำสตร์  ปัจจุบัน คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรยกร่ำงกฎหมำย โดยด ำเนินกำรใน
ปัจจุบันอยู่ ระหว่ ำงให้สถำบันกำรศึกษำที่มี
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิติ
วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  ใ ห้ ค ว ำ ม เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ... เมื่อ
รวบรวมควำมเห็นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งให้
ทำงกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน
กฎหมำยต่อไป 

๑๓๐
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 ๒. ควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงควำมจริงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันกับ Big Rock เช่น Big 
Rock ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติต้องมีกำร
บันทึกภำพและเสียงในกำรจับกุมและ
สอบปำกค ำกำรสอบสวน แต่ปัจจุบันยังมี
กำรจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่ 

กำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกภำพ
และเสียงในกำรจับกุมและสอบปำกค ำกำร
สอบสวน  ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยบรรจุไว้ใน ร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีอำญำ พ.ศ. .... 

๕. เศรษฐกิจ ๑. ประเด็นเศรษฐกิจฐำนรำก ควรมีกำร
ประกำศโครงกำรเอำชนะควำมยำกจน
ยืดเยื้อเรื้อรังของแผ่นดินแบบพุ่งเป้ำแบบ
ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยควรพุ่งเป้ำแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนด้วยวิถี เศรษฐกิจ
พอเพียง จิตอำสำ และเครือข่ำยชุมชน
เข้มแข็ง 

กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรจัดตั้งคลินิกแก้
หนี้ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อด ำเนินกำร
ฟื้นฟูศักยภำพกำรหำรำยได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ 
และได้มีโครงกำรบริหำรจัดเงินชุมชน โดยกรม
พัฒนำชุมชน ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
สำมำรถสร้ำงกลไกในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินของ
ครัวเรือนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  

๒. กำรพุ่ งเป้ ำไปที่ครัวเรื อนยำกจนและ
ยำกล ำบำก ในเชิงของกำรบริหำรจัดกำร
อำจแบ่งพื้นที่จังหวัดเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่ม
ทั่วไป ๗๔ จังหวัด กลุ่มชำยแดนภำคใต้ ๓ 
จังหวัด และกลุ่มชุมชนในกรุงเทพ ซึ่งกำร
ระบุครัวเรือนยำกจนให้แม่นย ำจะต้องน ำ
หลำยแหล่งข้อมูลมำรวมกัน อำทิ ข้อมูล
ท้องถิ่น จปฐ และ TPMAP แต่ต้องมีกำรลง
ส ำรวจจริง และมีกำรลงพื้นท่ีโดยจิตอำสำ
เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
และน ำพำคนเหล่ำนั้นเข้ำสู่ระบบสวัสดิกำร
ตำมสภำพของพื้นที ่

ปัจจุบัน ระบบ TPMAP Logbook มีกำรลงพื้นที่
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคคล และ
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ แล้ว โดยกรมพัฒนำชุมชน 
แต่กำรใช้งำนข้อมูลในระบบนั้น จ ำเป็นต้องมีสิทธิ
ในกำรเข้ำถึง เนื่องจำกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดย 
สศช. ได้มีกำรด ำ เนินกำรจัดส่ ง ช่ือผู้ ใ ช้และ
รหัสผ่ำน ไปยัง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำนักงำน
จังหวัด นำยอ ำเภอ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับช่ือผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๓. ประ เ ด็ นปฏิ รู ปหลั ก  :  กำ ร เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หัวข้อย่อย : 
กำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) เรื่องที่ ๒ 
: อุตสำหกรรมกำรเกษตร ในประเทศไทยมี
พื้นที่ที่ต้องด ำเนินกำรจัดรูปหรือให้เกิด
ควำมเหมำะสมตำมหลัก Agri-map โดย
พื้นที่ท ำกำรของไทยประมำน ๑๔๙ ล้ำนไร่ 
จะต้องด ำเนินกำรตำมหลัก Agri-map 
ทั้งหมด ๓๐ ล้ำนไร่ แต่ในหนึ่งปีสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เพียง ๑ แสนไร่เท่ำนั้น หำก
ไม่มีกำรปรับปรุ งจะต้องใช้ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรหลำยสิบปีกว่ำจะบรรลุผล 
ดังนั้นควรมีสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผลผลิต
ทำงกำรเกษตรให้มำกขึ้น 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรต้องอำศัยควำม
ร่วมมืออย่ำงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
ปัจจุบันกำรด ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่นั้นเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมขอบเขตของหน่วยงำน ท ำให้กำร
สนับสนุนและผลักดันอุตสำหกรรมเกษตรอยู่ ใน
กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ เดิ ม  ขณะที่ กำรต่ อยอดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ ยังมีข้อจ ำกัด 
ดังนั้น จึงควรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ห น่ ว ย ง ำ น  เ พื่ อ ว ำ ง แ ผ น แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
อุตสำหกรรมเกษตรต่อไป 

๔. ประเด็นปัญหำเรื่องส่วนต่ำงดอกเบี้ย ซึ่ง
ประเทศไทยมีอัตรำดอกเบี้ยที่แพงและสูง
ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งควรได้รับกำร
แก้ไขโดยด่วน โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 
ควรเร่งผลักดันให้เกิดเสรีมีควำมเป็นธรรม 
และมีควำมเหมำะสม 
 

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยควบคุมและออก
มำตรกำรกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน 
อย่ำงไรก็ตำม  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ ยมิ ได้ปรำกฏในแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ
และปรับปรุงกฎหมำยรวมทั้งสิ้น ๓๕ 
ฉบับ ซึ่งปัจจุบันด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
จ ำนวน ๑๓ ฉบับ ซึ่งได้ด ำเนินกำรในสมัย
รัฐบำลชุดก่อน ในสมัยรัฐบำลชุดปัจจุบัน
ยังไม่เห็นกฎหมำยเข้ำมำถึงสภำ อีกทั้ง
รำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ฉบับนี้ยังไม่ได้รำยงำนถึงกฎหมำยอีก ๒๒ 
ฉบับว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรอยู่ในขั้นตอน
ใด จึงควรมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
เร่งรัดกำรด ำเนินงำน 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำและปรับปรุงกฎหมำยรวม 
๓๕ ฉบับ มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน ๑๓ 
ฉบับ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะ
กรรมกฤษฎีกำ ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งแสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 
.... อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติที่มีกำร
บังคับใช้อยู่แล้วจ ำนวน ๑๐ ฉบับ โดยคณะ
กรรมกำรฯ และหน่วยงำนจะเร่งรัดกำรด ำเนินกำร
ต่อไป 

๒. กำรปฏิรูปประเทศในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะยังไม่เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลง 
ตั้งแต่พื้นที่ของกรุงเทพมหำนครไปจนถึง
ท้องถิ่น ซึ่งท ำให้ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อนอย่ำงมำก 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมลพิษจำก
แหล่งก ำเนิดผ่ำนกำรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อผลักดัน
ให้เกิดกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ ให้ประชนชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข ลดมลพิษจำกชุมชน 
อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อน ำไปสู่กำร
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ตลอดจนกำรสร้ำงแรงจูงใจ
แก่ผู้ประกอบกำรในกำรผลิตสินค้ำบริกำรและ
พัฒนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
กำรด ำ เนินงำนและโครงกำรส ำคัญ ๆ อำทิ 
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษจำกขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรำย โครงกำรพัฒนำและ
ขยำยผลกำรลดใช้สำรเคมีเพื่อกำรเกษตร และที
กำรวำงโครงสร้ำงร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดกำร
ซำกผลิตภัณฑ์ เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ ำและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรจัดกำรขยะพลำสติกระยะที่  ๑ 
(๒๕๖๓-๒๕๖๕) จัดท ำสื่อและประสำนกับภำคี
เครือข่ำยในกำรรณรงค์ลดใช้ถุงพลำสติกและโฟม 
ส ร้ ำ งค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ก ำ รพัฒน ำ ไ ป สู่  “เ มื อ ง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ” และจัดท ำร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ย
กำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อช่วย
กระตุ้นอุปสงค์กำรใช้พลำสติกที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๓. แหล่งน้ ำห้วยอีแร้ง บ้ำนหนองทุ่ม ต ำบล
สว่ำงแดนดิน อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ขำดแคลนน้ ำ แห้งแล้ง ควร
ได้รับพัฒนำตำมแผนกำรปฏิรูประเทศ
ประเด็นปฏิรูป ระบบเส้นทำงน้ ำมีข้อมูล

กรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินงำน 
และได้มอบหมำยให้หมู่บ้ำน บ้ำนหนองทุ่ม ซึ่งเป็น
พื้นที่ใช้ประโยชน์ได้รับไปดูแล โดยน้ ำจำกห้วย
อีแร้งสำมำรถใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบเพื่อส่งน้ ำโดยกำร
ใช้แรงดันธรรมชำติเป็นแหล่งน้ ำส ำรอง ต่อท่อส่ง
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แหล่งน้ ำเชิงพื้นที่ครบถ้วน สำมำรถใช้
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ใช้บริหำรงำน
จัดกำรน้ ำในสถำนกำรต่ำงๆ 

น้ ำไปยังหนองบ่อเอี่ยน เพื่อใช้ผลิตน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน จ ำนวน ๔ หมู่บ้ำน ปัจจุบันมีลักษณะตื้น
เขิน มีพื้นที่ใช้สอยลดลง ขณะนี้ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสกลนคร ได้ลง
พื้นที่ส ำรวจควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
ทั้งนี้ อบต.สว่ำงแดนดิน ยังมีแผนจะด ำเนินกำร
พัฒนำอ่ำงเก็บน้ ำห้วยอีแร้ง ซึ่งได้บรรจุโครงกำร
ชุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำห้วยอีแร้ง ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นอกจำกนั้นแล้ว กรม
ชลประทำน และกรมป่ำไม้ จะได้ร่วมกันส ำรวจ 
ออกแบบ และพิจำรณำอนุญำตให้ท ำกำรขุดลอก 
และพัฒนำพื้นที่ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกพื้นที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

๗. สาธารณสุข ๑. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข
ฉบับเดิมมี ๑๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ซึ่ง
ด ำเนินกำรลุล่ วงไปแล้ว ๓ เรื่ องและ
ประเด็นปฏิรูป คือเรื่องระบบบริกำรปฐม
ภูมิ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ แต่กำรรำยงำน
รอบนี้ (เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๓) 
กลับมีคะแนนลดลง 

เนื่องจำกรูปแบบกำรรำยงำนของเดือนกรกฎำคม 
– กันยำยน ๒๕๖๓ เป็นกำรรำยงำนรูปแบบใน
ภำพรวมของแผนกิจกรรมปฏิ รู ปทั้ งหมดที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติของแต่ละด้ำน ซึ่ง
แตกต่ำงจำกกำรรำยงำนรูปแบบเก่ำที่เน้นเฉพำะ
กิจกรรมที่มีควำมคืบหน้ำเท่ำนั้นเมื่อวิเครำะห์ใน
ภำพรวมของกิจกรรมของทั้งแผนปฏิรูปยังไม่ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จทุกกิจกรรมจงึส่งผลให้คะแนน
กำรบรรลุผลเป้ำหมำยลดลงไปด้วย 

๒. ควรเพิ่มเติมประเด็นดังต่อไปนี้ในรำยงำน 
๒๗๐ ครำวต่อไป ได้แก่ ๑) กำรเข้ำถึง
โรงพยำบำลของประชำชนได้ทุกที่ ได้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ควำม
เช่ือมโยงของระบบข้อมูล รวมไปถึงบริกำร
ที่ ทันสมั ย  และ ๒) กำรแก้ ไขปัญหำ
บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย แพทย์
ทำงเลือกที่ขำดแคลนมีแนวทำงกำรและ  
๓) ควำมคืบหน้ำของกำรบูรณำกำรด้ำน
งบประมำณของ ๓ กองทุนสุ ขภำพ 
ประกอบด้วย กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำน
ประกันสังคม และส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ รับทรำบข้อสังเกตดังกล่ำว และ
จะประสำนให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบทีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในประเด็น
ดังกล่ำวเพิ่มเติมต่อไป 

๘. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข้อมูลตัวเลขของกำรปรำบปรำมข่ำวปลอมใน
รำยงำนนั้นอำจไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเนื่องจำก
ข้อมูลต่ำง ๆ นั้นมีมำกมำย ดังนั้น กระทรวง
ดิจิทัลฯ ควรมีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน
และควรใช้เทคโนโลยีให้เข้ำถึงเหตุกำรณ์ได้
อย่ำงทันสถำนกำรณ์ และควรมีกำรน ำสถิติ
ข้อมูลมำใช้ประกอบกำรพัฒนำโปรแกรมใน
กำรจัดกำรข่ำวปลอมด้วย 
 
 
 

ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีกำรพัฒนำน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ในปรำบปรำมข่ำวปลอม
เพิ่มขึ้นและยังคงมีกำรปรับปรุงพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง  

๑๓๓
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๙. สังคม Big Rock ผลักดันให้มีฐำนข้อมูลทำงสังคม 
กระทรวงมหำดไทยรับผิดชอบ โดยทุก
กระทรวงต้องท ำ Big Data ซึ่งท ำให้แต่ละ
กระทรวงต้องกำรข้อมูลแต่ยังไม่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ รวมถึงประเด็นเรื่องสิทธิ
ในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรคนพิกำร ไม่ต้องรอ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ยังท ำไม่ได้ แต่
มีกลไกไปตรวจจับเบี้ยผู้สูงอำยุ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำร Rock ผลักดันให้มีฐำนข้อมูล
ทำงสังคม และได้ก ำหนดให้ประเด็นดังกล่ำวเป็น
หนึ่งในประเด็น Big Rock โดยปัจจุบันได้มีกำรให้
ทุกหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกันจะท ำแผน
ขับเคลื่อนฯ เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ภำยในปี ๒๕๖๕ 

ควรผลักดันให้มีกฎหมำยโดยเร็ว ได้แก่ ร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม
ชำติพันธุ์ พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรประชำสังคม พ.ศ. 
.... และกำรแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขึ้น
ทะเบียนคนพิกำร เป็นต้น 

 ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม
ชำติพันธุ์ พ.ศ. .... ปัจจุบันศูนย์มำนุษยวิทยำสิริน
ธ ร ( อ ง ค์ ก ำ ร ม ห ำ ช น )  ไ ด้ มี ก ร อ บ ย ก ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติและมีกำรตั้งคณะท ำงำนจัดท ำร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม
ชำติพันธุ์  ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๗๐ พร้อม
ก ำหนดปฏิทิน ให้ร่ำง พ.ร.บ. แล้วเสร็จในเดือน 
พฤศจิก ำยน  ๒๕๖๓  ทั้ งนี้  ล่ ำ ช้ ำกว่ ำ แผน 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้ไม่สำมำรถ
เปิดรับฟังควำมคิดเห็นได้อย่ำงกว้ำงขวำง จึงต้อง
ขยำยระยะเวลำกำรจัดท ำพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธ์ุ 

 มี ก ำ ร ด ำ เ นิ นก ำ ร รั บ ฟั ง ค ว ำมคิ ด เ ห็ น ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรประชำ
สังคม พ.ศ. .... แล้ว โดยมีกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 

 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร และ
ได้ก ำหนดให้ประเด็นดังกล่ำวเป็นหนึ่งในประเด็น 
Big Rock ที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้ำหมำยภำยในปี ๒๕๖๕ 

ประเด็นกำรออม สวัสดิกำร และกำรลงทุน
เพื่อสังคม ในสวัสดิกำรเน้นกำรส่งเสริมและ
กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ ด้ำนกำร
ลงทุนเพื่อสังคมเป็นกำรบริหำรจัดกำรให้เกิด
ค ว ำ ม มั่ น ค ง ด้ ำ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ชี วิ ต 
กระทรวงกำรคลั ง ควร เ ร่ ง รั ดกำ รออก
พระรำชบัญญัติบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... จะ
ช่วยให้ประชำชนมีควำมมั่นคงด้ำนรำยได้เมื่อ
เกษียณอำยุ  และควรศึกษำกำรตั้ งกองทุน
บ ำนำญแห่งชำติเพื่อให้เป็นหลักประกันขั้น
พื้นฐำนส ำหรับทุกคน นอกจำกนี้ รัฐไม่มีระบบ
ฐำนข้อมูลรวมด้ำนประชำกรแรงงำนทั้งในระบบ
และนอกระบบ และประชำกรจ ำนวนมำกมี
รำยได้ต่ ำเกินกว่ำจะเสียภำษี ส่งผลให้ระบบ
ฐำนข้อมูลภำษีอำกรของประชำชนดังกล่ำวขำด
ควำมสมบู รณ์  และกำรย้ ำยถิ่ นฐำนของ
ประชำชนไม่มีกำรแจ้งหน่วยงำนของรัฐให้ทรำบ 
จึงท ำให้ระบบฐำนข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรออม สวัสดิกำร และกำรลงทุน
เพื่อสังคม และได้ก ำหนดให้ประเด็นดังกล่ำวเป็น
หนึ่งในประเด็น Big Rock ที่จะต้องเร่งขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้ำหมำยภำยในปี ๒๕๖๕ 

๑๓๔
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๑๐. พลังงาน ๑. ประเทศไทยมีศักยภำพในผลติรถยำนยนต์
ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle : EV) ทั้งใน
รูปแบบของรถยนต์ โดยสำรและรถ
มอเตอร์ไซค์แต่ยังคงมีควำมไม่ชัดเจนของ
นโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

ในปี  ๒๕๖๓  รั ฐบำลได้ มี ค ำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรนโยบำยยำนยนต์ ไฟฟ้ำ โดยมี 
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรมเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร เพื่อศึกษำ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำ จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรบูรณำ
กำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และกำรติดตำม
ประเมินผล นอกจำกนั้น กระทรวงอุตสำหกรรมได้
ก ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนโดยตั้งเป้ำหมำย
ให้ประเทศไทยมียอดขำยยำนยนต์ ไฟฟ้ำทุก
ประเภทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของ
ยอดขำยรวมทั้งหมด (ประมำณ ๗๕๐,๐๐๐ คัน) 
ภำยในปี ๒๕๗๓ 

๒. ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ : กำรใช้มำตรกำร 
บริษัทจัดกำรพลังงำนส ำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐ (ESCO) กำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้ยัง
มีควำมล่ำช้ำ และยังไม่บรรลุผลเท่ำที่ควร 
ควรมีกำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำรเรื่องนี้ 

กำรขอตั้งงบประมำณค่ำจัดกำรพลังงำนในปี 
๒๕๖๔ เพื่อทดลองกำรใช้ ESCO ส ำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำก
ระเบียบด้ำนงบประมำณไม่รองรับตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกระทรวงพลังงำน 

๓. ข้อเสนอแนะ ๑) ติดตำมแผนกำรผลักดัน
และแผนกำรขับเคลื่อนมำตรกำร ESCO 
ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐภำยใต้ ๖ ร่ำง
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ซึ่งก ำหนดให้ ESCO เป็นประเด็น Big Rock 
และ ๒) ควรเร่งรัดให้กระทรวงพลังงำน
พิจำรณำทบทวนร่ำงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปและจัดให้มีกำรประชุม
เพื่อหำรือร่วมกับส ำนักงบประมำณเพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ค ว ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล  เ พื่ อ เ ข้ ำ ห ำ รื อ กั บ
กรมบัญชีกลำง และส ำนักงบประมำณในกำรหำ
แนวทำงแก้ ไขปัญหำในกำรด ำ เนินกำรเรื่ อง
ดังกล่ำว โดยเฉพำะในประเด็นเรื่องกำรจัดตั้ง
งบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ และกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และหำกไม่สำมำรถหำข้อยุติหรือตัดสินใจ
ในระดับหน่วยงำนได้อำจพิจำรณำน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช้ีขำดในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

๔. อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ย ำ น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ ำ กั บ
อุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์ม ในประเทศไทย
อุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์มถูกใช้ในกิจกำร
พลังงำนร้อยละ ๖๐ ใช้เพื่อกำรบริโภค 
ร้อยละ ๔๐ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ไฟฟ้ำจะสร้ำงหำยนะต่ออุตสำหกรรม
พลังงำนทำงเลือก ควรจะสร้ำงระบบที่
ทดแทนควำมเสียหำยต่อแนวทำงดังกล่ำว 

เนื่องจำกกำรด ำเนินนโยบำยส่งเสริมยำนยนต์
ไฟฟ้ำของภำครัฐยังคงมีข้อจ ำกัดในกำรขับเคลื่อน
หลำยประกำร อำทิ ควำมพร้อมของสถำนีชำร์จ
รถไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อรองรับ 
ควำมต้องกำรใช้งำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรน ำ
พลังงำนทำงเลือกหรือพลังงำนทดแทนเข้ำมำใช้
อำจเป็นอีกทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรในอนำคต 

๕. รำคำพลังงำนมีต้นทุนที่สูง ไม่ เป็นธรรม 
เป้ำหมำยรำคำพลังงำนต้องเป็นธรรม 
และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประเด็น
ปฏิรูปเรื่องกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุก
ภำคส่วน มีตัวอย่ำงของ ๒ กรณีที่ขัดต่อ
เรื่ องนี้ คื อกรณีที่  ๑ อธิบดีกระทรวง
พลังงำนเป็นบอร์ดให้กับ ปตท. ซึ่งใน
ระดับสำกลนั้นขัดกับหลักธรรมำภิบำลขั้น
พื้นฐำน ท ำให้ประเทศไทยขำดควำม

ประเด็นปฏิรูปเรื่องกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำค
ส่วน กระทรวงพลังงำนได้ก ำหนดนโยบำยและ
แผนงำนในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อให้ภำค
ประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโครงกำร
และก ำหนดกลไกกำรจัดตั้ง โรงไฟฟ้ำ จำกเป้ำหมำย
ส ำคัญของกำรปฏิรูปกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในทุก
ภำคส่วนที่มุ่งเน้นเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐเป็น
องค์กรที่มีธรรมำภิบำล มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
ควำมโปร่ ง ใส  ลดกำรขั ดแย้ ง ในหน้ ำที่ หรื อ
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น่ำเช่ือถือ กรณีที่ ๒ ในรำยงำนระบุไว้ว่ำ 
“กรมเ ช้ือเพลิงธรรมชำติอยู่ ระหว่ ำง
กำรศึกษำด ำเนินงำนภำยใต้ภำคีองค์กร 
เพื่อควำมโปร่งใสในอุตสำหกรรมกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ” โดยได้จ้ำง
สถำบันปิโตเลียม ซึ่งคนส่วนใหญ่มำจำก
อ ดี ต เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่  ป ต ท .  ห น่ ว ย ง ำ น
รัฐวิสำหกิจ และกระทรวง ซึ่งท ำให้ขำด
ควำมน่ำเชื่อถือตำมหลักธรรมำภิบำล 

ผลประโยชน์จำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจมีควำมเป็นธรรมและสร้ำงกำรยอมรับ
ของภำคประชำชน จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุน
จำกภำคนโยบำยเนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้ำง 

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

๑. กำรวิเครำะห์ของคณะกรรมำธิกำรศึกษำ
และตรวจสอบเรื่องกำรทุจริตฯ พบว่ำมี
แผนงำนโครงกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เ ป้ ำ ห ม ำ ย จ ำ น ว น  ๒ ๒  โ ค ร ง ก ำ ร 
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จ ๓ โครงกำร อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอีก ๑๙ โครงกำร 
โดยโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญคือ
กำรให้ประชำชนสำมำรถแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริตได้  แต่อย่ำงไรก็ดี ควรมีกำรน ำ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI) เข้ำมำช่วยใน
กำรมวลผลและอ ำนวยควำมสะดวกให้
เกิดผลสูงสุด 

ปัจจุบันได้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตได้มี
กำรด ำเนินกำรหลำยช่องทำง หลำกหลำยช่องทำง 
เช่น กล่ำวหำเป็นหนังสือไปที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
กำรร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ และผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. รวมทั้งผ่ำนเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังของส ำนักงำน ป.ป.ช. ผ่ำนแอปพลิเคช่ัน WE 
ใ น โทรศั พท์ มื อ ถื อ  ทั้ ง นี้ ก ำ รพั ฒนำ ระบ บ
ปัญญำประดิษฐ์หรือ (AI) เป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่
ส ำคัญในอนำคต โดยควำมท้ำทำยส ำคัญในกำร
สัมฤทธิ์คือกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรเช่ือมโยง
ระบบต่ำง ๆ ของภำครัฐอย่ำงสมบูรณ์ เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
ท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพและปรำศจำกกำร
แทรกแซงโดยเจ้ำหน้ำที่พนักงำนของรัฐ 

 ๒. องค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติได้
ประกำศคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) 
ประจ ำปี ๒๐๒๐ รำยงำนว่ำประเทศไทย
ได้ ๓๖ คะแนน เท่ำกับปี ๒๐๑๙ แต่
อันดับลดลงจำก ๑๐๑ เป็น ๑๐๔ โดย
ข้อมูลที่มีคะแนนลดลงได้แก่ กำรให้สินบน
และกำรทุ จริ ตคอร์ รั ป ช่ัน  ลดลง  ๔ 
คะแนน เห็นได้ชัดว่ำยังต้องมีกำรเร่งรัด
กำรด ำเนินกำรในกำรปฏิรูปประเทศอย่ำง
เร่งด่วนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้ งไว้ 
อย่ำงไรก็ดี  องค์กรเพื่อควำมโปร่ งใส
นำนำชำติ ได้ ให้แนวทำงในกำรแก้ ไข
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันไว้ ๔ แนวทำง 
ได้แก่  ๑ )  สร้ ำงควำม เข้มแข็ ง ให้กับ
หน่วยงำนตรวจสอบ ๒) กำรเปิดเผยและ
ควำมโปร่งใส ๓) กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ๔) กำรเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งทั้ง ๔ 
แนวทำงมีควำมสอดคล้องกับกำรแนว
ทำงกำรปฏิรูปประเทศของประเทศไทย 

คณะกรรมกำรฯ ได้ เล็งเห็นและก ำหนดแนว
ทำงกำรยกระดับค่ำดัชนีควำมโปร่ งใสไว้ ใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรต่อต้ำน เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของภำคประชำชน ตำมข้อเสนอแนะของ
องค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรและพัฒนำระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
กำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรเผยแพร่ข้อมูล 
และก ำ ร เปิ ด เ ผ ย และค วำม โ ปร่ ง ใ ส  ต ำ ม
ข้อเสนอแนะขององค์กร เพื่ อควำมโปร่ ง ใส
นำนำชำติ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงำนตรวจสอบ เปิดเผยและโปร่งใส 
ตำมข้อเสนอแนะขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใส
นำนำชำติ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ กำรพัฒนำมำตรกำรสกัดกั้น
กำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำด
ใหญ่ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำน
ตรวจสอบ ตำมข้อเสนอแนะขององค์กรเพื่อควำม
โปร่งใสนำนำชำติ 
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๑๒. การศึกษา ๑. เพียงแค่กิจกรรม Big Rock ไม่สำมำรถ
ก่อให้ เกิดควำมเปลี่ ยนแปลงอย่ ำงมี
นัยส ำคัญต่อประเทศได้ แต่ต้องอำศัย
ก ฎ ห ม ำ ย ต่ ำ ง  ๆ  เ ป็ น ฐ ำ น ใ น ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสถำนกำรณ์และกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำในปัจจุบันได้ไป
ไกลกว่ ำกฎหมำยและกฎระ เบี ยบที่
เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรปัจจุบันท่ีเป็น
รูปแบบ School base โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำน ซึ่ งส่ งผลให้บำงวิชำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ และปัจจุบันหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในยุคโควิด -๑๙ 
ประกอบด้วย ๓ ภำคีที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวข้อง
กัน ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
สำธำรณสุข และกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ง
กฎหมำย กฎระเบียบ และโครงสร้ำงกำร
บริหำรยังไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้น ควรมีกำร
ทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่ งชำติ  พ .ศ.  . . . .  ให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้สั่งกำรให้
ทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัยิ่งขึ้น 
โดยได้มอบหมำยให้ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรรับฟังควำมเห็นเพิ่มจำกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องใน ๓ ประเด็น ได้แก่ กำรอำชีวศึกษำ 
กำรบริกำรจัดกำรในวิกฤตโรคระบำด และกำร
บริกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ แล้ว
เสร็ จ  ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ  เมื่ อวันที่  ๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบกำรพิจำรณำควำม
สอดคล้องของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... และนำยกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปตรวจ
พิจำรณำ เพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอน
ก่อนน ำเสนอรัฐสภำต่อไป 

๒. กำรยกระดับกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ โ ด ย ก ำ ร อ อ ก
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
.... มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรเป็นกำร
แก้ปัญหำ ซึ่งโดยส่วนมำกควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำจะเกิดกับสถำนศึกษำที่อยู่
ในชนบท เช่น กำรสอบ O-Net จะมี
คะแนนที่ต่ ำกว่ำโรงเรียนในเขตเมื อง 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล้ ำที่สูง อีก
ทั้งมีกำรออกกฎระเบียบที่ทับซ้อน ส่งผล
ให้กำรปฏิบัติ งำนมีควำมยำกล ำบำก 
นอกจำกนั้น กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำร
จั ด ก ำ ร ใ น ร ะ บ บ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ผ่ ำ น
พระรำชบัญญัติพื้ นที่ นวั ตกรรมทำง
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ เห็นชอบกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปตรวจพิจำรณำ เพื่อ
น ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมขั้นตอนก่อนน ำเสนอ
รัฐสภำต่อไป 

๓. ประเด็นกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ ที่กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจนเป็นพิเศษจริง 
แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษำธิกำร
กลับมีกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก อีก
ทั้งไม่ได้ให้กำรสนับสนุนที่ เพียงพอกับ
โรงเรียนขนำดเล็กตำมพื้นที่ห่ำงไกล ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่ำกำรปฏิรูปนั้นเกิดขึ้นจริง

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรม Big Rock ที่ ๑ ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในโรงเรียนขนำด
เล็ก  ด้ วยกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงินให้แก่โรงเรียน 
ทั้งนี้ หนึ่งในตัวช้ีวัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ กำร
ปรับปรุงระบบกำรวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นกำร

๑๓๗
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เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น และตัวช้ีวัดของกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำควรใช้คุณภำพกำรศึกษำ
ของนักเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวช้ีวัด 

พัฒนำผู้เรียน และกำรน ำระบบดังกล่ำวไปใช้ ซึ่ง
คำดว่ำจะช่วยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

๔. กำรปฏิรูปประเทศควรมีประเด็นที่ต้องให้
ควำมส ำคัญ ดังนี้ ๑) มำตรกำรที่ระบุไว้ใน
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ส่งผลต่อกำรศึกษำได้น้อยกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด ๒) กรณีกำรก ำหนดเทียบโอนกำร
เรียนใน ๓ รูปแบบ คือ ในระบบ นอก
ระบบ และตำมอัธยำศัย จะปฏิรูปอย่ำงไร
ให้มีประสิทธิภำพ ตอบโจทย์ประชำชน 
อำทิ  กำรศึกษำตำมอัธยำศัยซึ่ ง เป็น
กำรศึ กษำที่ ต้ อ งตอบศั กยภำพของ
ประชำชนตำมศักยภำพ เวลำ หรืออำจจะ
เรียนรู้จำกสื่อ จำกชีวิตจริง จะสำมำรถ
เทียบโอนได้ที่ ไหน ซึ่ งสถำนศึกษำใน
ประเทศไทยในยุคปฏิรูปนี้ไม่มีที่เทียบโอน 
๓) ไม่ให้ควำมส ำคัญกับอำชีพครู 

๑) กำรก ำหนดกิจกรรม Big Rock ในแผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคล้องและครอบคลุมกับ
เป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ ม.
๒๕๗ จ. ด้ำนกำรศึกษำ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยก ำหนดให้มี 

• กิจกรรม Big Rock ที่ ๑ กำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ม. ๒๕๗ (๑) ให้สำมำรถเริ่ม
ด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ
ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำร
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

• กิจกรรม Big Rock ที่ ๒ กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
และกิจกรรม Big Rock ที่ ๔ กำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติ 
อย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำง
งำนซึ่งสอดคล้องกับ ม. ๒๕๗ (๔) ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้ เรียน
สำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด 

• กิจกรรมที่ Big Rock ที่ ๓ กำรปฏิรูปกลไก
และระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ม. ๒๕๗ (๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัด
กรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพใน
กำรสอน 
ทั้งนี้ ตำม ม. ๒๕๗ (๒) ให้ด ำเนินกำรตรำกฎหมำย
เพื่อจัดตั้งกองทุนตำมมำตรำ ๕๔ วรรคหก ได้มี
กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ และได้มี
กำรด ำเนินกำรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยำกจน
อย่ำงต่อเนื่อง 
๒) กรณีกำรก ำหนดเทียบโอนกำรเรียนเพื่อตอบ
โจทย์ประชำชน จะด ำเนินกำรในแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม 
Big Rock ที่ ๕ กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและ
ระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดัก
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รำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน โดยกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบ Micro credential 
พร้อมกับกำรพัฒนำระบบ Credit Bank ทั้ง
ภำยในและระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำท่ีสำมำรถให้
คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียน และสะสมเพื่อเทียบ
โอนเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปริญญำได้ 
๓) ด้ำนอำชีพครู แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้ควำมส ำคัญใน
อำ ชีพครู  และมองว่ ำหั ว ใจส ำคัญที่ สุดของ
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำก็คือ “ครู” โดยจะ
ด ำเนินงำนผ่ำนกิจกรรม Big Rock ที่ ๓ กำร
ปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน โดย
มีเป้ำหมำย ๑) กลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและอำจำรย์ให้มี
คุณภำพและประสิทธิภำพ และ ๒) กลไกและ
ระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยสำมัญศึกษำและสำยอำชีวศึกษำ ให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพและมีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบ
อำชีพ 
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ส่วนที่ ๓ 

สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ
การขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๓ : สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์  

ตามที่ได้มปีระกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ณ วันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อันเนื่องมาจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามข้ันตอนของกฎหมายแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ
เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในการปฏิรูปมีระยะเวลา ๕ ป ี
ซึ่งหากนับจากวันที่ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ท าให้ขณะนี้
เหลือเวลาเพียง ๒ ปีจะครบก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตาม
เป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานฯ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมในลักษณะภารกิจปกติ โดยให้ด าเนินการ
คู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock สื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เกิดการ
น าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แสดง
รายการโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock และขับเคลื่อน
ประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 
เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 
ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ 
ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยช่วงที่ผ่านมาส านักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม เพ่ือใช้ใน
การถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุเป้าหมายความส าเร็จ (Milestone :MS) 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เร่งรัดความ
คืบหน้าในการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด  ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกันในการ
ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังได้ภายในกรอบระยะที่
ก าหนด ส านักงานฯ จึงได้รายงานสรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายตามผลอันพึงประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้มีการก าหนดผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ซึ่งได้ก าหนดให้มีกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๖๒ กิจกรรม และได้ระบุหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก ของแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงรายชื่อของกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง
แก้ไข จ านวน ๔๕ ฉบับ โดยสรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน  
ได้ดังนี้ 

  

๑๔๓



   ๑๔๔

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๓. การเมืองมีเสถียรภาพและความมัน่คง 
ตลอดจนเกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

๔. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่น
ในประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก 

การประเมิน
สถานการณ์ความเป็น

ประชาธิปไตย 
ของประเทศไทย 

๖๓ ๖๕ ปี ๒๕๖๒  
= ๕๘.๔๑ คะแนน 
ที่มาของข้อมูล :

สถาบันพระปกเกล้า 

Democracy Index 
 

๖.๗๕ ๗ ปี ๒๕๖๓ 
= ๖.๐๔ คะแนน 

ที่มาของข้อมูล : the 
Economist 

Intelligence Unit 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๖๒ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๔๕ ฉบับ 

๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระปกเกล้า ๑) ร่ างพระราชบัญญั ติ ว่ าด้ วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 

๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

๑.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ

ของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ ๘๔ 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ก.พ.ร.  

๒. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

ในการจัดล าดับของ
องค์การสหประชาชาต ิ

 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการ

พัฒนา 
สูงสุด ๖๐  
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการ

พัฒนา 
สูงสุด ๕๐  
อันดับแรก 

 ปี ๒๕๖๑ = อันดับ 
๗๓ 

ที่มาของข้อมูล : 
The United Nation  

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๖๒ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๔๕ ฉบับ 

๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

๑) ปรับปรุ งแก้ ไข พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ

ยืดหยุ่นคล่องตวัและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 



 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๖๒ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ

ปรับปรุง รวม ๔๕ ฉบับ 
๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่

ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

๒) ปรับปรุ งแก้ ไข พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
เบิกจ่ายเ งินเพื่อให้ เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง 
 

๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. กฎหมายและกระบวนงานท่ีล้าสมัย 

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เปน็
ธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
ได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรงุ 

 

ร้อยละของจ านวน
กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับ
การอนุญาตและการ

ปรับปรุงกฎหมายตาม
ผลการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับ
การอนุญาต ได้รบัการ

ด าเนินการ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวน

กระบวนงานที่
เกี่ยวกับการ
อนุญาตและ

กฎหมายทีส่รา้ง
ภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือ
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชนที่

ส านักงาน ป.ย.ป. 
เสนอไดร้ับการ

ปรับปรุง  
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวน

กระบวนงานที่
เกี่ยวกับการ
อนุญาตและ

กฎหมายทีส่รา้ง
ภาระหรือเป็น
อุปสรรคต่อการ

ด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชนที่
ส านักงาน ป.ย.ป. 
เสนอไดร้ับการ

ปรับปรุง 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ป.ย.ป. 

๒. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู ้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 

 

จ านวนแผนงานหรือ
โครงการในการจัดท า

ประมวลกฎหมาย 
และกฎ เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ไม่น้อยกว่า ๒ 
เรื่อง 
ต่อป ี

ไม่น้อยกว่า ๒ 
เรื่อง 
ต่อป ี

 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๕ ฉบับ 

๑) จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับ
เป็นพินัย พ.ศ. .... 

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท า
ประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
พ.ศ. .... 

๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) 

๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๓) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อ

กระทรวงยุติธรรม 

๑๔๕



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ

ปรับปรุง รวม ๕ ฉบับ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. .... 
๕) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

คุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๕) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๑.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. การอ านวยความยตุิธรรมในแตล่ะ

ขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของจ านวน
กระบวนการในการ

อ านวยความยุติธรรมที่
มีการก าหนด 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนและการ
ตรวจสอบความ

คืบหน้า 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ ของ

จ านวน
กระบวนการใน

การอ านวย
ความยุติธรรมที่
มีการก าหนด
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอน

และการ
ตรวจสอบ 

ความคืบหน้า 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
กระบวนการ 
ในการอ านวย

ความยุติธรรมที่
มีการก าหนด
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอน

และการ
ตรวจสอบ 

ความคืบหน้า 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

ประเภทและระดับของ
มาตรการที่ก าหนดขึ้น  

เพื่อการเข้าถึงการ
อ านวยความยุติธรรมได้
โดยง่าย และเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๔๐ ของ
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ยุติธรรมที่มีการ
ก าหนด

มาตรการ
คุ้มครองสิทธิ

ผู้เสยีหาย 
พยาน ผู้ต้อง/
จ าเลยใหเ้ข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมได้
โดยง่ายและ
เสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ ของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ยุติธรรมที่มีการ
ก าหนด

มาตรการ
คุ้มครองสิทธิ

ผู้เสยีหาย 
พยาน ผู้ต้อง/
จ าเลยใหเ้ข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมทาง

อาญาไดโ้ดยง่าย
และเสมอภาค 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

สัดส่วนของคู่ความ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องในคดี
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสทีไ่ด้รับ
ความคุ้มครองสิทธิและ

เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ของคู่ความ

และผู้ทีเ่กี่ยวข้องใน
คดีที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์และด้อย
โอกาส ที่ไดร้ับ

ความคุ้มครองสิทธิ
และเข้าถึง

กระบวนการ
ยุติธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
คู่ความและผู้ที่

เกี่ยวข้องในคดีที่
ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อย
โอกาส ที่ไดร้ับ

ความคุ้มครองสิทธิ
และเข้าถึง

กระบวนการ
ยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงานศาล

ยุติธรรม 

๑๔๖



   ๑๔๗

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๒. การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบ
การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรม 

อัตราส่วนของจ านวน
ขั้นตอนในการอ านวย

ความยุติธรรมที่ใช้
นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ ของ

จ านวนขั้นตอน
ที่ส าคัญ 

 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๕ ของ

จ านวนขั้นตอน
ที่ส าคัญ 

 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

ประเภทและระดบัของ
มาตรการที่รัฐก าหนด
ขึ้นเพื่อความเสมอภาค

ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐  ของ

มาตรการ 
เพื่อคุ้มครอง
หรือ อ านวย
ความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุคน
พิการ หรือ 

ผู้ด้อยโอกาส ใน
กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของมาตรการ  
เพื่อคุ้มครอง
หรือ อ านวย
ความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ หรือ 
ผู้ด้อยโอกาส  

ในกระบวนการ 
ยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๑ ฉบับ 

๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า  
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  ในกระบวนการยตุิธรรม 

คณะกรรมการปฏริูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ร่างพระราชบญัญัตริะยะเวลาในการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
พ.ศ. .... ๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๓) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้
ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ 

สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

๔) ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 

และการสอบปากค าในการสอบสวน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๑.๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

ผลิตภาพการผลติรวม
ของประเทศ 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๒.๕ ต่อป ี

 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๒.๕ ต่อป ี

 

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ 
๑.๖๖ 

ที่มาของข้อมูล : 
สศช. 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของ

ประเทศไทย  
โดยสถาบันการจดัการ

นานาชาติ  

อยู่ในกลุ่ม ๑ 
ใน ๒๕  

ของประเทศ
แรก 

ที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน 
๒๕  

ของประเทศแรก 
ที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด 

ปี ๒๕๖๓ = อันดับที ่
๒๙ 

ที่มาของข้อมูล : 
สถาบันการจดัการ

นานาชาติ  

๒. กระจายความเจริญและ 
ความเข้มแข็งของภาคสังคม 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค  

(Gini Coefficient) 
ด้านรายได ้

ลดลงเหลือ 
๐.๔๑ 

 

ลดลงเหลือ 
๐.๔๑ 

 

 ปี ๒๕๖๒ = 
๐.๔๒๐ 

ที่มาของข้อมูล : 
สศช. 



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๓. ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไก
สถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

อันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  

โดยสถาบันการจดัการ
นานาชาติ 

อยู่ในอันดับ ๒ 
ของอาเซียน 

 

อยู่ในอันดับ ๒  
ของอาเซียน 

 

ปี ๒๕๖๓ = อันดับ 
๒๓ ของโลก และ

อันดับ ๒ ของ
อาเซียน 

ที่มาของข้อมูล : 
สถาบันการจดัการ

นานาชาติ  

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๖ ฉบับ 

๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิ จของคนต่ า งด้ าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓) ปรับปรุงแก้ไข พระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

๕) ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

๖) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย
ในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 

กระทรวงพาณิชย ์

๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

๑.๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. สิ่งแวดล้อมไดร้ับการดูแล รักษา

อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ 

อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืนและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก (SDGs) 

ไทยอยู่ในอันดับ
ต่ ากว่า ๕๐ 

ประเทศแรกของ
โลก 

 

ไทยอยู่ใน
อันดับต่ ากว่า 
๕๐ ประเทศ
แรกของโลก 

 

ปี ๒๕๖๒ = ไทยอยู่ใน
อันดับที ่๔๐  

จาก ๑๖๒ ประเทศ 
ทั่วโลก 

ที่มาของข้อมูล :  
SDG index and 

dashboard  
๒. มีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง และข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเปน็
ภาคีสมาชิก โดยยดึถือผลประโยชน์
ของประเทศ 

๓. ทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการรักษา
และฟื้นฟูให้มีความสมบรูณ์และ
ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศ

อันดับความ
หลากหลายทางพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่น

ไทยอยู่ในอันดับ
ต่ ากว่า ๑๑๔
ประเทศแรก 

ไทยอยู่ใน
อันดับต่ ากว่า 
๑๑๔ ประเทศ

ปี ๒๕๖๓ = ไทยอยู่
ระดับที ่๑๑๔ จาก 

๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก 

๑๔๘



   ๑๔๙

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ที่อยู่ในระดับโลก 
(BHI) 

ของโลก 
 

แรก 
ของโลก 

 

ที่มาของข้อมูล : 
มหาวิทยาลยั Yale 

๔. เกิดความสมดลุระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๔ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๑ ฉบับ 

๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและ
ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัด
ทางทะเล พ.ศ. .. ๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

๓) การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 

กระทรวงมหาดไทย 

๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านกึ
การมีสุขภาพดสีูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ดา้น
สุขภาวะ ของ

ประชากร 

ร้อยละ ๕๐ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 

ปี ๒๕๖๒ = ร้อยละ 
๘๘.๗๒ 

ที่มาของข้อมูล :  
กรมอนามัย 

๒. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น อัตราการนอน
โรงพยาบาลโดยไม่
จ าเป็น ด้วยภาวะที่

ควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก 

(ambulatory care 
sensitive conditions 

: ACSC) ลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ไม่เกินร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 ปี ๒๕๖๒ = ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐๐ 

ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงสาธารณสุข 

๓. มีระบบสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

 

การจัดอันดับ
ประสิทธิภาพระบบ 

บริการสุขภาพ 

อันดับที่ ๑ ใน 
๒๕ 

 

อันดับที่ ๑ ใน 
๒๕ 

 

ปี ๒๕๖๑ = อันดับที ่
๒๗ 

ที่มาของข้อมูล : 
Bloomberg Health 

Care Efficiency 
Index 

๔. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้ าลดลง 

 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
การพัฒนาคน 
ด้านสุขภาพ 

ทุกจังหวัด ไม่ต่ า
กว่า ๐.๖๗ 

 

ทุกจังหวัด ไม่
ต่ ากว่า ๐.๖๗ 

 

ปี ๒๕๖๒ = ๐.๕๘ 
ที่มาของข้อมูล : 

ส านักพัฒนา
ฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด

ภาวะสังคม 



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๕. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

 

สัดส่วนประชาชนท่ีมี
ความรูสุ้ขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหมแ่ละโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(ร้อยละของประชากร

ทั้งหมด) 

เพิ่มเป็นร้อยละ 
๕ 
 

เพิ่มเป็นร้อย
ละ ๕ 

 

ปี ๒๕๖๒ = เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๕ 

ที่มาของข้อมูล : 
กรมควบคุมโรค 

รายชื่อกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๑ ฉบับ 

๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
ส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

กระทรวงสาธารณสุข 

๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารเทศ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง

เสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับที่มี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ (Media 
and Information 
Literacy :MIL) ตาม

กรอบการประเมินการ
รู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 
(UNESCO) โดย
ส านักงานคณะ 

กรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๓ ตัวช้ีวัด

หลัก ได้แก่ (๑) การ
เข้าถึง (๒) การประเมิน 

และ (๓) การสร้าง  

สถานภาพการ
รู้เท่าทนัสื่อและ
สารสนเทศมี
คะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

๗๓ คะแนนขึ้นไป 
 

สถานภาพการ
รู้เท่าทนัสื่อและ
สารสนเทศมี
คะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

๗๖ คะแนนขึ้นไป 
 

ปี ๒๕๖๒ = คะแนน 
๖๘.๑ 

ที่มาของข้อมูล :  
ส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาต ิ

๒. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝงั
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี

 

สถานภาพการ
รู้เท่าทนัสื่อและ
สารสนเทศมี
คะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

๗๓ คะแนนขึ้นไป 

สถานภาพการ
รู้เท่าทนัสื่อและ
สารสนเทศมี
คะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

๗๖ คะแนนขึ้นไป 

๑๕๐



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๓ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๒ ฉบับ 

๑) การพัฒนาระบบคลั งข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

๑) ปรับปรุ งแก้ ไข พระราชบัญญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
ข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

๒) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

๑.๙ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและ

ภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุม่ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองหลังเกษียณ 

 

มีกฎหมายส่งเสริมให้
คนไทยมีหลักประกัน
รายได้หลังเกษยีณที่

เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการออก

กฎหมาย 
ร้อยละ ๕๐ 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการออก

กฎหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงการคลัง 

๒. อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนท่ี เพื่อ
น ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม 
(Social Safety Net) ที่สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุม่
เปราะบาง  

มีฐานข้อมูลทางสังคม
ในระดับพื้นท่ีที่

เชื่อมโยงใน 
ทุกมิต ิ

ระดับ
ความส าเร็จ 

ของการจัดท า
ฐานข้อมูล 

ทางสังคมระดับ
พื้นที ่

ร้อยละ ๕๐ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ของการจัดท า
ฐานข้อมูล 

ทางสังคมระดับ
พื้นที ่

ร้อยละ ๑๐๐ 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงมหาดไทย 

๓. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่า
เทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาค
ในสังคม  

มีกฎหมายที่สนับสนุน
ให้เกิดกลไกสร้างเสริม

ชุมชนเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะชุมชนใน

เขตเมือง 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการออก

กฎหมาย 
ร้อยละ ๕๐ 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ของการออก

กฎหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงมหาดไทย 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ

ปรับปรุง รวม ๔ ฉบับ 

๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ 

กระทรวงการคลัง ๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

๒) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมี
บั ตรประจ าตั วคนพิการฯ  พ.ศ . 
๒๕๕๖ ข้อ ๖ 

๓) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยคณะกรรมการ ชุ มชนของ
เทศบาล พ.ศ. .... 

๔) ร่ างกฎกระทรวงออกตามความ 
ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๑๘ และกฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่า
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นท่ี เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย 

๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คน
พิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง กระทรวงมหาดไทย 
 

๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

๑๕๑



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ 
 

อับดับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน 

Energy 
infrastructure 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน 
๒๕  

ของประเทศแรก
ที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน 
๒๕  

ของประเทศแรก
ที่ได้รับการจัด
อันดับทั้งหมด 

ปี ๒๕๖๒ = อันดับที่ 
๒๕ 

ที่มาของข้อมูล : 
สถาบันการจดัการ

นานาชาติ 
ค่าความเข้มข้น 
การใช้พลังงาน  

(Energy intensity) 
(พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

๗.๕๐ 
พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ/
พันล้านบาท 

๗.๔๐ 
พันตันเทียบเท่า

น้ ามันดิบ/
พันล้านบาท 

 ปี ๒๕๖๒ = ๗.๕๔ 
ktoe/พันล้านบาท 
ที่มาของข้อมูล : 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๘ ฉบับ 

๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service 
ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

กระทรวงพลังงาน ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิ จการพลั งงาน  พ.ศ . 
๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๒) ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวง
พลังงานว่าด้วยการน ารูปแบบธุรกิจ 
Energy Service Companies 
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 

๓) ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณ
เพื่ อจั ดท าค าขอตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและการตั้งงบผูกพัน
ส าหรับ ESCO ภาครัฐ 

๔) ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้าง
มาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ 

๕) ร่ างระเบี ยบหรื อข้ อสั่ งการจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและ
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
บู ร ณ า ก า ร การลงทุ นและการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี 

๖) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย 
Third Party Access ของระบบส่ง
และระบบจ าหน่าย พ.ศ. ... 

๗) ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ ใช้พลังงาน
ทดแทน 

๘) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ
ส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน 
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงพลังงาน 

๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

ส านักงานคณะกรรมนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 
กระทรวงพลังงาน 

 

 

๑๕๒



   

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๑๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ประเทศไทยมีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง 
 

คะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

(Corruption 
Perceptions 
Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต  

อยู่ท่ี ๔๐ คะแนน 

คะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต  

อยู่ท่ี ๔๕ คะแนน 
 

ปี ๒๕๖๒ =  
๓๖ คะแนน 

ที่มาของข้อมูล : 
Transparency 
International 

๒. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ
ผ่านการประเมิน 

ITA 

ร้อยละ ๖๕ 
(๘๕ คะแนนข้ึน

ไป) 
 

ร้อยละ ๘๐ 
(๘๕ คะแนนข้ึน

ไป) 

 ปี ๒๕๖๓ = ๑๓.๑๙ 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ
ปรับปรุง รวม ๔ ฉบับ 

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๑) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการ
รับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัล
จากการแจ้งเบาะแส พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓) ปรับปรุ งแก้ ไข  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔) ปรั บปรุ ง แ ก้ ไ ข  กฎ หมายขอ ง
ส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

๕) ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
ความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วม
กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่น
บัญ ชี ทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 

๗) ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุ ค ค ล ใน ร ะ บ บคุ ณ ธ ร ร ม ต า ม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสองให้
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ของรัฐด้วยระบบคุณธรรม 

๘) ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 

๙) ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาต ิ
๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาต ิ
๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้ โปร่ ง ใสไร้

ผลประโยชน์ 
ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ 

๑๕๓



   ๑๕๔

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๑.๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ผู้เรยีนทุกกลุ่มวัยไดร้ับการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคตสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่ดี รูส้ิทธิและหนา้ที ่มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

ระบบการวดัผล
ประเมินผล ให้
มุ่งเน้นท่ีการ

วัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

มีการปรับปรุง
ระบบการวดัผล
ประเมินผล ให้

มุ่งเน้นท่ีการวัดผล
ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการน าระบบวัด
ผลที่เน้น

ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนไป

ใช้ 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สัดส่วนประชากร
นอกระบบ

การศึกษาวัยเรียน 
ระดับการศึกษา

ภาคบังคับ  
(ป.๑-ม.๓) อาย ุ

๖-๑๔ ปี 

มีการก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ และ

แผนการแกไ้ข
ปัญหาเด็กเยาวชน

นอกระบบ
การศึกษา (ป.๑-ม.
๓) อายุ ๖-๑๔ ปี  
เชิงป้องกันและ

แก้ไขในระยะ ๕ ปี 
และ ๑๐ ปี โดย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สัดส่วนประชากร
นอกระบบ
การศึกษา  

วัยเรียนระดับ
การศึกษาภาค

บังคับ  
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-
๑๔ ปี ไม่เกินร้อย

ละ ๕ ในปี 
๒๕๖๕ 

 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เครื่องมือส ารวจ
ความพร้อมของ

เด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษา

ระดับ
ประถมศึกษา 

มีการพัฒนา
เครื่องมือส ารวจ
ความพร้อมของ

เด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษา

ระดับประถมศึกษา 

มีการทดสอบ
เครื่องมือส ารวจ
ความพร้อมของ

เด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษา

ระดบัประถมศึกษา 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

ครูอาชีวศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์
อาชีพในสถาน

ประกอบการ และ
ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

ได้รับการพัฒนา
ทักษะการ

ถ่ายทอดหรือสอน
งาน การวัดและ
ประเมินผล และ
ระบบการดูแล

ผู้เรยีน 

ครูอาชีวศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์
อาชีพในสถาน
ประกอบการ

เพิ่มขึ้น และครูฝึก
ในสถาน

ประกอบการไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดหรือ
สอนงาน การวัด
และประเมินผล 

และระบบการดูแล
ผู้เรยีน 

ครูอาชีวศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์
อาชีพในสถาน
ประกอบการ

เพิ่มขึ้น และครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการได้รับ
การพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดหรือ 
สอนงาน การวัด
และประเมินผล 

และระบบการดูแล
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการ
ส่งเสริมให้คนทุก
ช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

มีระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษา

ภาคปกติโดย
วิธีการเทียบโอน
ประสบการณ์/

ความรู ้

มีระบบ credit 
bank ที่สามารถ
ให้คุณวุฒิฉบับ
ย่อยกับผู้เรียน 
และสะสมเพื่อ

เทียบโอนเพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของการ

จบการศึกษา
ระดับปริญญาได ้

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
ครู ทั้งสายสามัญ

มีกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพครู 
ทั้งสายสามญัศึกษา

มีการน ากรอบ
มาตรฐาน
สมรรถนะ 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล :  

คุรุสภา 



   ๑๕๕

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา 

 

และสายอาชีวศึกษา  
ที่เน้นให้ครูมีความ
พร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เช่ียวชาญ

วิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

วิชาชีพครูไปใช้ 
 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท า 
หรือปรับปรุง รวม ๑ ฉบับ 

๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ  

ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

๑.๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ดัชนีคุณธรรม ๕ 
ประการประกอบด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ  
การเป็นอยู่อย่าง

พอเพียง และกตัญญู 

พัฒนาและ
ประเมินดัชน ี
ช้ีวัดคุณธรรม 

คนไทย 

ดัชนีช้ีวัด
คุณธรรม 

คนไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ จาก

ค่าตั้งต้น 

อยู่ระหว่างจัดท า
ตัวช้ีวัด 

ที่มาของข้อมูล :  
ศูนย์คุณธรรม 

๒. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรมของ

ประเทศ 

ไม่ลดลง 
จากปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๕ 
จากปีก่อนหนา้ 

 ยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ที่มาของข้อมูล : - 
๓. ประชาชนออกก าลังกายและเล่น

กีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนา
สุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานใน
การพัฒนากีฬาชาต ิ

อายุคาดเฉลี่ยของการ
มีสุขภาพดี (อายุเฉลีย่) 

 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนหน้า 

ไม่น้อยกว่า ๖๘ 
ปี   

ปี ๒๕๕๙ = ๖๖.๘ ปี 
ที่มาของข้อมูล : 

องค์การอนามัยโลก 
นักกีฬาหน้าใหม่ที่มี
ความสามารถมีอตัรา

การไดร้ับคัดเลือกเข้าสู่
การเป็นนักกีฬา
ระดับชาตเิพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ปี ๒๕๖๒ = จ านวน 
๕๖๓ คน 

ที่มาของข้อมูล : 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๔. ก าลังคนของประเทศมีทักษะทีเ่อื้อ
ต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

ดัชนีผลติภาพแรงงาน
ต่อช่ัวโมงท างาน 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕  

จากปีก่อนหน้า 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕  

จากปีก่อนหน้า 

ปี ๒๕๖๒ = อยู่ท่ี 
๑๓๑.๘๐ 

ที่มาของข้อมูล : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



   ๑๕๖

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
- อัตราการจ้างงาน

สูงขึ้นในทุกภูมิภาค
ของประเทศ 

- การเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการราย
ย่อย (Micro 
SME,SME) 

อัตราการ
ว่างงานลดลง
จากปีก่อนหน้า 

อัตราการ
ว่างงานลดลง
จากปีก่อนหน้า 

- ปี ๒๕๖๒ = อัตรา
การว่างงาน ๐.๙๘  

ที่มาของข้อมูล : 
*ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ 
- ปี ๒๕๖๒ = ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๑๒ 

ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

รายช่ือกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวม ๕ กิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือ

ปรับปรุง รวม ๑ ฉบับ 

๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม  
(องค์การมหาชน) 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน พ.ศ. .... 

๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการ
กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ คณะกรรมการปฏริูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  

และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
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๒. การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายตามผลอันพึงประสงค์ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ดังนี้ 

 การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม  ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม  
Big Rock โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน  

 การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยส านักงานฯ  
จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอด
ขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งแสดงรายการโครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตาม
กิจกรรม Big Rock และส่งผลต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละประเด็นปฏิรูปโดยระบุวงเงินและท่ีมาของเงินงบประมาณ 

 การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการฯ  
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock จัดท า
ความเชื่อมโยงของกิจกรรม เพื่อสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กัน ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

 การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้ส านัก
งบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศและส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

๒.๑ เครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สู่การปฏิบัติ  

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอน
และวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น  โดยมีหลักการส าคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ เข้าใจเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
และการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้เป็นไปตามนั้น โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ หน่วยงานร่วมด าเนินการที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ รวมถึงโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท า
ให้สามารถติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และทราบถึงประเด็นปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือร่วมกันคิด แก้ไข และเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ  
ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส านักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนฯ ทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายและกระบวนการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ขั้นตอนและวิธีการสู่การปฏิบัติของกิจกรรม Big Rock และการจัดท า
กฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ โดยได้ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงาน
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป็นหน่วยงานร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 
(๒) เป้าหมายย่อย เป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ถ่ายระดับมาจากผลการด าเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยก าหนดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อย่างเป็นรูปธรรม 

 
(๓) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เป็นการแสดงช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย 

เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

 

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - 

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกวา่ 1)

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปูประเทศ

 (ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก /น้อย/
เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)  ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)

MS1

MS2.1 
MS2.2

MS2

MS3.1 
MS3.2

MS3

ŠŤŧ



  ŠŤŨ  
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(๔) โครงการและการด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป็นรายการของ
โครงการ/การด าเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งโครงการ/การ
ด าเนินงานนั้นจะส่งผลให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
รายละเอียดของช่วงเวลาด าเนินการ แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณท่ีใช้ ประกอบด้วย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการ/การด าเนินงาน  เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วงเงินงบประมาณและที่มาของงบประมาณ เป้าหมาย
ย่อยที่ส่งผล ความสอดคล้องการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

๒.๒ การติดตามและรายงานความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไป 

(๑) การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐  
ในช่วงเริ่มต้นของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานฯ จะรายงาน
รายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ต่อคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และในระยะต่อไปส านักงานฯ จะมุ่งเน้น
ติดตามและรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยแสดงผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละช่วงเวลาตาม
เป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  Big Rock ที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ จะได้มีการ
สรุปประมวลผลความคืบหน้าในการด าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นที่รัฐสภาให้
ความส าคัญและจ าเป็นต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้น าเสนอ
รายงานต่อสภาทราบต่อไป 

(๒) การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส านักงานฯ จะพัฒนา
ระบบ eMENSCR โดยเพ่ิมเติมในส่วนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ส าหรับการก ากับ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งจะได้
น าข้อมูลรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เข้าสู่ระบบ eMENSCR เพ่ือใช้
ในการติดตามการด าเนินการและใช้ส าหรับการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ยังคงเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  

******************** 

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - 

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกวา่ 1)

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปูประเทศ

 (ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก /น้อย/
เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)  ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

BR

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)

MS1

MS2.1 
MS2.2

MS2

MS3.1 
MS3.2

MS3



 




