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๑๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

 การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตครอบคลุม
ทั้งในเรื่องการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ มรดก 
ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พร้อมน ามาใช้  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานท า การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย 
สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ 
และปัจจัยในการด ารงชีวิต ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า แต่ละมิติล้วนมีความเชื่อมโยงกันและสามารถท าให้เกิด 
การหลอมรวมน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนในชาติให้มีความเข้มแข็ง บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจที่พอเพียง  
แต่มีความเข้มแข็งมั่นคงโดยมี  ‘วัฒนธรรม’ เป็นพ้ืนฐานของการสะท้อนความเป็นชาติ ที่ต้องผสาน 
กับความเข้าใจในอิทธิพลและบริบทของกระแสโลกเพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งสองส่วน อีกทั้งยังรวมถึงการสร้าง
สังคมบนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ ‘กีฬาและการออกก าลังกาย’ ที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์ส าคัญสองส่วน 
คือ สุขภาพที่ดีและการสร้างทัศนคติพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเคารพ (Respect) ทั้งต่อผู้อ่ืน 
ตนเอง และกฎกติกาของสังคม ด้านมิตรภาพ (Friendship) ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ระหว่างองค์กรและด้านความเป็นเลิศ (Excellence) ที่ทลายขีดจ ากัดของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “เร็วขึ้น สูงขึ้น 
แข็งแรงขึ้น” และเรื่อง ‘แรงงาน’ คือ การพัฒนาก าลังแรงงาน (Supply) ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถ
เป็นผู้ประกอบการเอง เพ่ือสร้างผลผลิตให้ประเทศและน ามาซึ่งความมั่นคงทั้งของตนเอง สังคม ร่วมกับ  
‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์’ เพ่ือเป็นการเติมเต็มการพัฒนาและส่งเสริมในมิติอ่ืน ๆ ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด ในทุกภาคส่วนและทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด มีความสุข 
ของแต่ละคน มีสมรรถนะสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๒ เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ 
น าไปสู่การเติบโตและสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเองและสังคม 
จนวาระสุดท้ายของชีวิตเพ่ือเป็นภาระแก่สังคมและครอบครัวน้อย และระยะเวลาสั้นที่สุดที่ต้องอาศัยผู้อ่ืน  
ค้ าจุนดูแล 

 ดังนั้น การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็น
กระบวนการส าคัญ ที่จะก่อให้เกิดฐานรากที่แข็งแรง คือ การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส าคัญกับ
การเตรียมและพัฒนาสมรรถนะคนทั้งเรื่องความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 
ส่งเสริมการมีชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเสมอภาค รวมถึงการสร้างความเข้าใจในรากเหง้าความเป็นไทย
และการเปลี่ยนไปของโลก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรากแก้วที่ส าคัญในการน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
ตามท่ีตั้งไว้ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยรวม คือ “ประเทศชาติม่ันคงประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 



 

๑๓-๒ 
 

 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สรุปได ้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

๑.๑) ข้อ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม

ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีอาชีพการงานและรายได้ที่พอเพียง 
ได้รับโอกาสและความเสมอภาค มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม   

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
โดยการน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ยึดถือหลักค าสอน
ซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต   

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๒.๑)  ข้อ๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่เน้นการสร้างและพัฒนาสินค้า
และบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทมงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 ๓.๑) ข้อ ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา โดยเน้นการเผยแพร่ 
หลักค าสอนที่ดีงามให้กับประชาชน  

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา
ผู้น าชุมชนต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม  

๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม โดยส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ และการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 

 ๓.๒)  ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ที่เน้นปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และมีทักษะ
ความสามารถสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน โดยการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน  

๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะอาชีพในการหา
รายได้ มีงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสนับสนุนหลักประกัน
ทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  

 ๓.๓)  ข้อ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  



 

๑๓-๓ 
 

๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการรู้ดิจิทัล มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ 

 ๓.๔) ข้อ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัว
ของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้มีความสามารถพิเศษต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

 ๓.๕) ข้อ ๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะท่ีดี  

๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
ผ่านการจัดความรู้ด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึง
ประสงค์ระหว่างกัน 

 ๓.๖) ข้อ ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ๓.๗) ข้อ ๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ  

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ  

๔.๗.๓ การส่งเสริมกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  

๔.๗.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 ๔.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริ่เริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  

 ๔.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบททั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ 

 



 

๑๓-๔ 
 

 ๔.๓) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน  

๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๕.๑)  ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๕.๒)  ข้อ ๔.๕  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม โดยมี
การปรับปรุงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก เพ่ือเอ้ื อให้เกิดการ
หมุนเวียนบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว  

 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

  ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 
 ๑.๑) ๐๑๐๑๐๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคน ไทยสูงขึน้ 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว  

 ๒.๑) ๐๕๐๑๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

 ๒.๒) ๐๕๐๑๐๒  เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

 ๓.๑) ๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

 ๓.๒) ๐๘๐๒๐๒ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

๔)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

 ๔.๑) ๑๐๐๑๐๑ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน  

 ๔.๒) ๑๐๐๓๐๑ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

 

 



 

๑๓-๕ 
 

๕) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

 ๕.๑) ๑๑๐๑๐๑ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
 ๕.๒) ๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน 
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น   

 ๕.๓) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 
ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน  

 ๕.๔) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

๖) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  

 ๖.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

๗) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

 ๗.๑) ๑๓๐๑๐๑ ประชาชนมีความรอบรู ้ด ้าน  สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็ นสังคมบ่มเพาะ 

จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 ๗.๒) ๑๓๐๒๐๑ จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

๘) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา  

 ๘.๑) ๑๔๐๑๐๑  คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น 
 ๘.๒) ๑๔๐๒๐๑ นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ๘.๓) ๑๔๐๓๐๑ บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

๙)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก  

 ๙.๑) ๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

 ๙.๒) ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๑๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

 ๑๐.๑) ๑๗๐๑๐๑ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

๑๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

 ๑๑.๑) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความ
คล่องตัว 

 ๑๑.๒) ๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน  ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  



 

๑๓-๖ 
 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดในภาพรวม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความ 
มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู  

พัฒนาและประเมินดัชนี 
ชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐  

จากค่าตั้งต้น (baseline) 
๒) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน

วัฒนธรรม 
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ ไมล่ดลงจากปีก่อนหน้า เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕ จากปีก่อนหน้า 

๓) ประชาชนออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึง
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และ
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี   
 

นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการ
ได้รับคัดเลือกเขา้สู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ 

๔) ก าลังคนของประเทศมีทักษะ
ที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท างาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากปีก่อนหน้า 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
จากปีก่อนหน้า 

- อัตราการจ้างงานสูงขึ้น 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

- การเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการรายย่อย 
(Micro SME, SME) 

อัตราการว่างงานลดลงจาก 
ปีก่อนหน้า 

อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อน
หน้า 



 

๑๓-๗ 
 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 

 ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านคุณธรรมความดี จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม ให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ 
การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว การปฏิรูปการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมของการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และสันติสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน ครอบครัว 
สังคม องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีความเข้มแข็ง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาจิตส านึก ความเป็นไทย  
มีวินัย มีความพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ  

 อย่างไรก็ตาม  สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศกลับชี้ไปในทิศทางตรงข้าม โดยในปี ๒๕๕๙ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เรื่อง “สถานการณ์คุณธรรม 
ของสังคมไทย” พบว่า ประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาที่คนรุ่นใหม่ 
ทีไ่ม่มีสัมมาคาราวะและไม่เคารพผู้ใหญ่ ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง และปัญหา
ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย เป็นปัญหาสามอันดับแรก และในปี ๒๕๖๒ มีการประมวล  
“๑๐ ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดท าโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา 
รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
จากแหล่งข่าวต่าง ๆ พบว่า มีทั้งสถานการณ์เชิงบวกในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ 
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และสถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท  
การสร้างความขัดแย้งในสังคม การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งปฏิรูปการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามสาเหตุข้างต้น 
เพ่ือสนองนโยบายประเทศที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ให้คุณธรรม 
น าการพัฒนาสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่การสร้างสังคมไทยให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ทีเ่ป็นสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ แผนปฏิรูปฉบับนี้ให้ความส าคัญกับ ๔ กลไกหลัก ได้แก่ ๑) การ
เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ๒) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓) การพัฒนากลไกใหม่ ๆ อาทิ ระบบเครดิต
สังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล และ 
๔) การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อใช้พลังบวก (Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 



 

๑๓-๘ 
 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๒) ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ (โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ จากปีฐาน และในปี 
๒๕๖๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน) 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ เกี่ยวข้อง  และ 
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างานร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงาน ก.พ.ร. 
กระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดย  
(๑) ถอดบทเรียนต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยก าหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๔ มี ๒๐๐ ชุมชนต้นแบบ และปี ๒๕๖๕ มี ๔๐๐ ชุมชน
ต้นแบบ 

(๒) พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยง เพ่ือขยายผลชุมชน/ท้องถิ่น
ต้นแบบ  

(๓) จัดท าตัวชี้วัดร่วม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และส านัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดการมุ่งสู่เป้าหมายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีเอกภาพ และให้มีการประเมิน
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดย  

(๑) ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/
สื่อที่จะได้รับการคัดเลือก  

(๒) ค้นหาบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ และมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดกระแส
สังคมส่งเสริมคนดี กับท้ังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ 

(๓) ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัล แก่บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ  
อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 



 

๑๓-๙ 
 

๓) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรม
ทางศาสนาให้ออกมาเป็นคุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล โดย  

(๑) ศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
credit) พร้อมข้อสรุปวิธีการวัดและเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ 

(๒) หาพื้นที่หรือองค์กรน าร่องในการปรับใช้กลไกดังกล่าว โดยให้มีการผูกเครดิต 
ที่ได้รับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น อาทิ การให้ทุนการศึกษาหรือทุน 
การอบรมเพ่ิมความรู้ในด้านต่าง ๆ กับครอบครัว บุคคล หรือชุมชน ที่มเีครดิตถึงเกณฑ ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ มีผลการศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม และปี ๒๕๖๕ มีการน าร่องใช้ระบบเครดิตสังคมใน ๑๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร  

๔) ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก 
(Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 
ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย  

(๑) พัฒนาองค์กรที่จะด าเนินการในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ การจัดตั้งวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม องค์กรที่มีการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) หรือในรูปแบบความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์
เพ่ือสังคม (Social Impact Partnership) ที่มีเอกชนบริหารอย่างมีเป้าหมาย หรือจัดตั้งในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) ในรูปคณะกรรมการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การน าเครือข่ายผู้มีความสามารถสูง (Talent) ด้านที่เก่ียวข้องมาร่วมขับเคลื่อนงาน  

(๒) วางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์การใช้ สื่ อ ให้ เ กิ ดประสิทธิผลทุก มิติ 
อย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(๓) พัฒนาแนวทางให้มีโรงเรียน ‘ก าเนิดศิลป์’ เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องสื่อ
และการบันเทิง โดยในล าดับแรกให้พิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ โรงเรียน เพาะช่าง หรือโรงเรียน 
ทางศิลปศาสตร์ มาเปลี่ยนรูปแบบหรือยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนชั้นน าในเรื่องดังกล่าว  

(๔) พัฒนาบุคลากรด้านสื่อ โดยเฉพาะผู้ผลิตสารัตถะ (Content) รวมถึงการสร้าง
บุคลากร การวิจัย การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม content ไทยไปในระดับสากล 
เพ่ือส่งเสริมและขายความเป็นไทย ผ่านการจัดตั้งในลักษณะของสถาบันการเรียนรู้นอกระบบในลักษณะ
เสริมสร้างทักษะเฉพาะ  

(๕) สนับสนุนทุนการศึกษารัฐบาล ให้กับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ก าหนด 
เพ่ือมาท างานให้ประเทศในองค์กรตามข้อ (๑) 

(๖) จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ บุคลากรในประเทศ 
ที่ประสบความส าเร็จ  

(๗) ทบทวนผลการด าเนินงานของกองทุนที่ เกี่ยวข้อง และวางแนวทางในการ 
บูรณาการการท างานร่วมกัน 

(๘) บรรจุการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือให้เป็นกลไกการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือความคิดในการท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพลังบวก 
(Soft power) ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  



 

๑๓-๑๐ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี  ๒๕๖๔ เกิดองค์กรตามข้อ (๑) เ พ่ือท าการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพ่ือปฏิรูปคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม และปี ๒๕๖๕ มีแนวทางในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ‘ก าเนิดศิลป์’ เพ่ือพัฒนาคน
ทางด้านนี้ในระยะยาว โดยมีส านักนายกรัฐมนตรีและองค์กรสื่อสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๓-๑๑ 
 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
 ที่ผ่านมามีการด าเนินการในหลายส่วนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม โดยมีโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชนต้นแบบ  รวมถึงยังมีการต่อยอดทุนวัฒนธรรม
ให้เป็นมูลค่ากลับมาสู่พ้ืนที่ ซึ่งต้องมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนการผลิต (การจัดเก็บข้อมูล , การพัฒนาบุคลากร) 
กระบวนการผลิต (น าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด) และกระบวนการตลาด (ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์) ซึ่งจะท า
ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม ยังมคีวามท้าทายส าคัญ โดยในช่วงก่อนการผลิต คือ การพัฒนาระบบ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) ซึ่งนอกจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สถานที่แล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีระบบที่จะมาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึง 
องค์ความรู้/ภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง/ค้นคว้าได้ง่าย อาทิ ความรู้  
ด้านผ้าไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ อีกท้ัง บุคลากรผู้สืบสานวัฒนธรรม 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเราเริ่มลดน้อยลง รวมถึงการผลิตและ
การตลาดจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ดึงดูด นอกจากนี้ ยังพบว่า 
การสนับสนุนโดยหน่วยงานต่าง ๆ ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และบูรณาการ
ในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้กับพ้ืนที่หนี่ง ๆ ร่วมกัน 

ดังนั้น แผนการปฏิรูปนี้ จึงเสนอประเด็นปฏิรูปโดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ๑) การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๒) การสร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็ก
และเยาวชนเห็นความส าคัญของรากเหง้าวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตนและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ และ ๓)  
การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพ่ือให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ Musuem 
Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม 

๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) จ านวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่า ๖ แห่ง 
(ปี ๒๕๖๕: ภาครัฐ ๒ แห่ง ภาคเอกชน ๒ แห่ง ท้องถิ่น ๒ แห่ง) และเพิ่มเป็น ๑๕ แห่งในปี ๒๕๖๕ และ  
(๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมของประเทศเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงวัฒนธรรม  

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที ่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที ่เกี ่ยวข้อง  และ 
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

 



 

๑๓-๑๒ 
 

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  กระทรวงมหาดไทย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค โดย 

(๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

(๒)  การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) 
เพ่ือให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธ รรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์  
เพ่ือน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ   

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒) สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา 
และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ โดย  

(๑) ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้ งใน 
และนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี โดย 

  -  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์/
ประเพณีท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน 

 -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจและความภูมิใจ 
ในรากเหง้าท้องถิ่นของตน ตัวอย่างเช่น โครงการนักเล่าเรื่องประจ าหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนามัคคุเทศก์น้อย  
ที่ศึกษาและถ่ายทอดประวัติศาสตร์บ้านเกิดของตนเอง โดยถือเป็นหนี่งในอาชีพที่เด็กสามารถท าได้ 

(๒)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อ 
ที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพ่ือให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วิธี
หารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพ้ืนที่น าร่องไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง 
  ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔  - ๒๕๖๕ มีพื้นที่น าร่องในการใช้เทคโนโลยี AR มาใช้ 
ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์  

๓) ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และ 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการ 
ทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นทีเ่ป็นหลัก โดย 



 

๑๓-๑๓ 
 

(๑) ปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการ
ท างานแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มีคณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง 
(Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน 
ในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๖๔ ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบูรณาการ 
ทั้งในเชิงการเลือกพ้ืนที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มี
การประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว 

(๒)  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม  (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาล
ประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ) โดย 
 - ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ทั้งในเรื่อง ๑) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม  
๒) ต้นทุนบุคลากรทางวัฒนธรรม ๓) ต้นทุนทางองค์ความรู้วัฒนธรรม ๔) งานเทศกาลประเพณีท้องถิ่น  
๕) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 - พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล และพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์  โดย ๑) อบรมบ่มเพาะสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม ๔) พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการวัฒนธรรมที่ เป็นแบรนด์ของชา ติ 
หรือตราสินค้า (Logo) กลางของประเทศไทย 
 - จัดท าแผนที่ เ ส้นทางการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม และเชื่ อมโยง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการท่องเที่ยว 
(มัคคุเทศก์) และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในสื่อทุกประเภท 

 - ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วยรูปแบบพลัง “บวร” ในการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมในพื้นท่ีอย่างบูรณาการ 

 - จัดให้มีตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในทุกพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ 
 - ส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 
 -   ส่งเสริมให้มีการหาบเร่แผงลอยที่มีลักษณะที่ เป็นเอกลักษ์ของไทย  
และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขในการปกกันการเผยแพร่กระจายของโรคติดต่อและความสะอาด 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๔) ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 



 

๑๓-๑๔ 
 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและ 
การออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพ 

ปรัชญาที่แท้จริงเรื่องการกีฬา คือ การมุ่งเน้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักให้ประชาชน
เพ่ือสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต โดยมีอิสระในการประกอบกิจกรรมการออกก าลังกาย  
เล่นกีฬาและนันทนาการ ได้ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาสุขภาวะให้แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน สังคม และ
ระดับประเทศ โดยในการพัฒนาต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
จนสร้างเป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงควรด าเนินการปฏิรูปการท างานของหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ 
ของประชาชนให้สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญตัวหนึ่งที่จะท านายสถานะสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ 

นอกจากนี้ มิติการกีฬาที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนานักกีฬาเพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพ 
ได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล ซึ่งความส าเร็จของนักกีฬาไทยจะต้องเกิดจาก
กระบวนการค้นหา สร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และ
มีความเท่ียงธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถสร้างสรรผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ มีสถิติที่โดดเด่น ทั้งยังสร้างโอกาสให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
มีความม่ันคงในชีวิต สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศต่อไป และเป็นตัวอย่างให้ประชาชาชนออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการด าเนินการทางการกีฬาพบสภาพปัญหาในเรื่องของกีฬาแต่ละประเภท 
กล่าวคือ 

๑) กีฬาขั้นพื้นฐาน ประสบปัญหาในเรื่อง (๑) ขาดการพัฒนาในเรื่องของแนวทางการวางพ้ืนฐาน
การเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน (๒) ปัญหาความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬาและครูพลศึกษา (๓) ความไม่เพียงพอของปัจจัยพ้ืนฐาน 
ด้านการกีฬาในสถานศึกษาและชุมชน และ (๔) การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน รวมทั้ง
หลักสูตรการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา การสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานศึกษายังไม่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ  

๒) กีฬาเพื่อมวลชน ประชาชนในประเทศหลายพ้ืนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการออกก าลังกาย
หรือการเล่นกีฬา เนื่องจากชุมชนขาดสถานที่ออกก าลังกาย ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬาเพ่ือการออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  ขาดบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา พลศึกษาและการกีฬา 
ในการเป็นผู้น าและแนะน าการออกก าลังกาย ความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกาย  
การเล่นกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา ขาดโครงข่ายเชื่อมโยงการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในท้องถิ่น 
จึงไม่สามารถพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้บรรลุผล  

๓) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นและหวังผลเพียงการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาใหญ่คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์เป็นหลัก แต่ให้
ความส าคัญต่อการแข่งขันระดับรองลงมาน้อย ทั้งยังขาดแนวทางการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย โดยเฉพาะในเรื่องของการเฟ้นหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬา และการส่งร่วมการแข่งขัน  
ทั้งยังขาดการดูแลสวัสดิการของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่ งขัน และภายหลังการแข่งขัน  



 

๑๓-๑๕ 
 

รวมถึงระบบการศึกษาด้านการกีฬาและระบบการผลิตบุคลากรทางการกีฬาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ใช้นักกีฬา (สมาคมกีฬา โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น) ตลาดแรงงานกีฬา และอุตสาหกรรมการกีฬา 

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการกีฬาระดับภูมิภาคเกิดจาก (๑) การมุ่งเน้น
ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในมิติของการเงินการบัญชี  (๒) ขาดแคลนโครงสร้าง
พ้ืนฐานในกีฬาหลายประเภท (๓) ขาดการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการกีฬา ทั้ งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (๔) ประสบปัญหาการบริหารจัดการกีฬาในระดับจังหวัด (๕) ข้อจ ากัด
ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในระดับท้องถิ่น (๖) ความไม่ชัดเจนของระบบการคัดเลือกและ 
ส่งแข่งขันกีฬา (๗) ขาดบุคลากรการกีฬา และ (๘) ปัญหาเรื่องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา  
รวมถึงปัญหาในภาพรวมในเรื่องระบบฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ส าหรับในเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า แม้ว่าปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานด าเนินการจัดท า
ข้อมูลคลังความรู้ด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ข้อมูลดังกล่าวล้วนถูกเก็บแบบแยกส่วนตามหน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจรับผิดชอบ
โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ยากและต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่ง   

ทั้งนี้  การปฏิรูปด้านกีฬาและการออกก าลังกาย เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา  
การออกก าลังกาย และการพัฒนานักกีฬา ที่จะน าไปสู่สุขภาพที่ดีของคนในชาติ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่
นักกีฬาอาชีพนั้น จ าเป็นต้องผลักดันการด าเนินงานใน ๓ ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อมวลชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนและทุกพ้ืนที่เห็นความส าคัญและมีการออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาในการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ทุกพ้ืนที่ที่ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจในการออกก าลังกาย (๒) การปฏิรูปการ
ท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  (๓) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  
ซึ่งต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่ระบบการสรรหา สร้าง คัดเลือก และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพให้สู่เส้นทางกีฬาอาชีพ  
และ (๔) การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา  ซึ่งต้องมีการพัฒนา 
องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ทั้งนักกีฬา บุคลากรกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
และการบริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย คือ ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ 

๒) ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย (๑) อัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕  
ต่อปี (๒) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพ่ิมขึ้น (๓) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตรา
การได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพ่ิมขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) (โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากปีฐาน และในปี ๒๕๖๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน)  

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 



 

๑๓-๑๖ 
 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ. เป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ในพ้ืนที่น าร่อง 
ในเมืองและ ๓๗ จังหวัดน าร่องท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) โดย 

(๑) ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน  
ทั้งชุมชนเมือง อาทิ ใต้ทางยกระดับ และท้องถิ่น รวมถึงพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในก ากับ  
ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มผู้ พิการและกลุ่มพิเศษ โดยในระดับท้องถิ่น  
ให้มีการตั้งคณะกรรมการกีฬาชุมชนท้องถิ่น เพ่ือมองหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เป็นลานกีฬาท้องถิ่นใน ๓๗ จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) รวมถึงมีกลไกให้เกิด 
การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาร่วมกัน  

(๒) พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอ าเภอ โดยยกระดับสนามกีฬาของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ราชการที่มีศักยภาพ จ านวน ๓๐๐ แห่ง  

(๓) จัดให้มีธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในลักษณะของการจัดให้มี 
การให้บริการเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาที่เพียงพอในชุมชน โดยก าหนดมาตรฐานและ
ปริมาณที่เหมาะสมของอุปกรณ์ และเป็นไปตามความสนใจและต้องการของท้องถิ่น และให้สิทธิลดหย่อนภาษี
กับบุคคลและนิติบุคคลที่บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับธนาคารกีฬา โดยหารือกับกรมสรรพากรถึงแนวทาง 
ที่เหมาะสม 

(๔) จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ ชนิดกีฬา (One Tambol One Sport: OTOS) 
เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ตามความสนใจของท้องถิ่น 

(๕) จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
ให้ทุกท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี อย่างน้อย ๓ ชนิดกีฬา/การแข่งขัน 

(๖) จัดให้มีถนนกีฬา ก าหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่างน้อย ๑ แห่ง  
โดยก าหนดชนิดกีฬา พ้ืนที ่และเวลา ที่จะด าเนินการให้เป็นประจ า 

(๗) สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกก าลังกายด้วยสื่อ 
ที่เหมาะสม ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย และส่งเสริมกลุ่มบุคคลตัวอย่างในสังคม อาทิ นักกีฬาดารา
นักร้องและนักแสดง ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจูงใจให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 



 

๑๓-๑๗ 
 

(๘) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬา 
ในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ โดยจัดท านโยบายเพื่อส่งเสริม 
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐและในก ากับของรัฐ ก าหนดให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา 
ในทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงาน รวมถึงจัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาสอดแทรกในการจัดงานประจ า
ของท้องถิ่น เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประจ าปีของอ าเภอและจังหวัด หรือ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือกิจกรรมออกก าลังกายในทุก ๆ ครั้ง 
ที่หน่วยงานของรัฐหรือในก ากับของรัฐมีการสัมมนา/อบรมนอกสถานที่ เป็นต้น 

(๙) จัดให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือเป็นผู้น าออกก าลังกาย
ในชุมชน เก็บข้อมูล และให้ความรู้ในการออกก าลังกายพ้ืนฐานทั่วไป และส าหรับผู้ที่เคยเป็นนักกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา หรือครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ ให้มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา 
ผู้มีศักยภาพสู่กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศต่อไป จ านวนท้องถิ่นละ ๑ คน โดย 

-  พัฒนาคุณลักษณะของนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยเป็น 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา หรือผ่าน
การฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา หรือเคยเป็นนักกีฬาระดับอ าเภอขึ้นไป 

-  จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายและน าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือก และจัดทดสอบเพ่ือคัดเลือกเป็นนักส่ งเสริมฯ และพัฒนาศักยภาพและความรู้ 
อย่างต่อเนื่องของนักส่งเสริมฯ 

- พัฒนาระบบการประเมินผลการท างาน และทดแทนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
ที่ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและความเที่ยงธรรม 

- พัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลเพ่ือให้นักส่งเสริมฯ มีการเก็บข้อมูล 
ที่จ าเป็นในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

- จัดให้มีมาตรฐานและใบประกอบวิชาชีพของนักพลศึกษาและนักวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและกีฬา เพ่ือให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

(๑๐)   พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกาย 
ของประชาชน (Calories Credit Challenge) ในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการกีฬา 
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)  
ให้เป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยให้สามารถแลกเป็นเงินรางวัลหรือ
เครดิตผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการส่งเสริมการตลาดกับร้านค้าที่สนใจร่วมรายการ หรือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้ใช้แพลตฟอร์มรวม ๕๐๐,๐๐๐ คน  
ก่อนในล าดับแรก (น าร่องในหน่วยงานภาครัฐ)  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒) การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) และหรือให้มีสถาบันความรอบรู้ไทยเพ่ือด าเนินการควบคู่ไปโดยต้องไม่มี
การเสนอกฎหมายและงบประมาณประจ าปี โดย 

 (๑) ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน



 

๑๓-๑๘ 
 

ในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือเป็นฐานคลังความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับคนกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจนถึงประชาชนทั่วไป  

 (๒) สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การส่งเสริม 
การสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate societies) โดยเฉพาะโรงเรียน สถานบริการ
สุขภาพ โรงงาน สถานที่ท างาน  รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 (๓) จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ในระดับ ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

 (๔) เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit) 
เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เช่น เพ่ิมสิทธิด้านการรักษาพยาบาล 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา โดย 

(๑) จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ โดยวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 
การพัฒนานักกีฬาในแต่ละอ าเภอ จัดท าหลักสูตร/มาตรฐานของการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา  
เสริมคุณภาพ โดยให้นักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเข้ามาร่วมสอน และบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนของห้องเรียนกีฬาในสังกัด อปท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 
๓๐๐ โรงเรียนก่อนเป็นล าดับแรก  

(๒) จัดให้ มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่ เป็นนักกีฬาตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี 
ถึงปริญญาเอก โดยออกแบบหลักสูตรเฉพาะและเหมาะสมส าหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาอาชีพหรือมีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพ  และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่ เป็นนักกีฬา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (น าร่องในปี ๒๕๖๕) หรือตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย 

(๓) พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถิ่น  เพ่ือเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
โดยพัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถิ่นให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

(๔) พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน โดยจัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาให้ได้มาตรฐานสากลและ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ก าหนดเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน ก่อนในล าดับแรก 

(๕) จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ ในทุกอ าเภอ และให้มีการปฏิรูปการแข่งขัน
กีฬาในระดับจังหวัดโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าร่วมแข่งขันให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและวางแผนร่วมกันในการจัดการแข่งขันอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ  
ทุกหน่วยงาน และให้มีการจัดการแข่งขันตามรูปแบบที่ก าหนด 

(๖) สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ โดยก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดดคล้องตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬา
นานาชาติ รวมทั้งจัดท าระบบสรรหาคัดเลือก และพัฒนาระบบนักกีฬาผู้มีพรสวรรค์แห่งชาติ หรือเครือข่าย
ค้นหานักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ (Sports Talent Identification Network) 



 

๑๓-๑๙ 
 

(๗) จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึง
จัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  (Athlete pathway) และเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพ 
หลังเลิกเล่นกีฬา โดยจัดให้มีการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเป็นผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๔) ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านกีฬาที่ต้องด าเนินงานให้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๕)  พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
ของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค 
(TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science) โดยบูรณาการ
กับสถานศึกษาท่ีมีอยู่แล้วเป็นล าดับแรก 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๓-๒๐ 
 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

 แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based 
Economy) เพ่ือก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) โดยเปลี่ยนจากการเกษตร 
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการให้บริการในรูปแบบเดิม 
(Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง หรือจากแรงงานทักษะต่ า 
ไปเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองได้ 

 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงอยู่ที่การสร้างความรู้และทักษะของก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนา
หลักสูตรของภาคการศึกษาให้ทันสมัยเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงความต้องการ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมพูนและ 
ปรับทักษะ (Upskill - Reskill) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ที่ท างานอยู่ในระบบและนอกระบบ
ผ่านหลักสูตรระยะสั้นหรือการฝึกอบรมบนความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือให้ได้แรงงานที่ตรงความต้องการ และหรือมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความท้าทายจากระบบการบริหารจัดการในหลายส่วน อาทิ การขาดการ 
บูรณาการในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีทิศทางแรงงานของประเทศไว้ในที่เดียวและไปในทิศทาง
เดียวกัน การขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะให้กับคนท างานในทุกช่วงวัย การเพ่ิมมาตรการ
ที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างในการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้าง ความไม่เพียงพอของหน่วย
ฝึกอบรม (Training providers) ที่ตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะก าลังคนและตลาดแรงงาน การขาดระบบ
ฐานข้อมูลในลักษณะ Single platform ให้คนหางาน ผู้ประกอบการ คนท างาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและ
การให้ความช่วยเหลือ แรงงานนอกระบบที่ยังขาดความคุ้มครอง การไม่มีสวัสดิการเชิงรุก และการขาดกลไก
การติดตามเชิงคุณภาพและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแรงงานจากภาครัฐและเอกชน 

 ดังนั้น แผนปฏิรูปฉบับนี้ จึงเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 
ให้บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน โดยพัฒนากลไกส าคัญ 
คือคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก าลังคนของประเทศไทย (Thailand 
Workforce Agency: TWA) เพื่อท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual organization)  
ที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย รวบรวมข้อมูลและก าหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานของ
ประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน (Demand 
& Supply) การสร้างโอกาสในการท างานและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนของประเทศ การให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ด้านตลาดแรงงาน อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ 
เป็นทางเลือกสู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการท างาน การสนับสนุนและส่งเสริมการรับรอง
ผู้ประกอบการและการพัฒนาอาชีพบนฐานสมรรถนะ และการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนและเชิดชู
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในลักษณะกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 

๑๓-๒๑ 
 

ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยท างานสามารถเข้าสู่ช่องทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของวัยการท างาน รองรับการพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้น การเปลี่ยนงาน หรือตกงานในสถานการณ์ 
ที่ผันแปรได้ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการน าแรงงานนอกระบบซึ่งมีจ านวน
มากกว่า ๒๐ ล้านคน เข้าสู่ระบบ และท้ายที่สุด คือการสร้างระบบการติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปด าเนินการ 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย มีระบบการพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตและการคุ้มครองแรงงาน 
นอกระบบแบบบูรณาการ  

๒) ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๑) พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพ่ือระบบการพัฒนาและ
ยกระดับสมรรถนะก าลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) ๒) มีระบบ E-Workforce Ecosystem ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้านก าลังคนเพ่ือการรวบรวมข้อมูล ด้านการพัฒนาก าลังคนทั้งในและนอกระบบ โดยในปี ๒๕๖๔ 
ก าหนดให้บูรณาการหน่วยงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
๓) หาแนวทางในการการปรับปรุงกองทุนที่อยู่หรือจัดตั้งกองทุนใหม่ เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยสรุปแนวทางเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในปี ๒๕๖๔ 

๒.๔.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

๒.๔.๓  ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๒.๔.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

   งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานครเป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑) พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน และจัดท าข้อเสนอ โดยรายงานต่อนายกรัฐมนตรี 
ทุก ๓ เดือน 

  ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

   ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ  
E-Workforce Ecosystem ที ่เชื ่อมโยงข ้อม ูลจากทุกหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องทั ้งภาคร ัฐและเอกชน  
เพ่ือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัยของการท างาน ทั้งในและนอกระบบ



 

๑๓-๒๒ 
 

ด้านข้อมูลก าลังคน เช่น การหางาน หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ หลักสูตรการพัฒนาให้ผู้ใช้แรงงานออกไป 
เป็นผู้ประกอบการ การแนะน าอาชีพ การฝึกอาชีพ หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้การรับรอง เป็นต้น โดย 

(๑) จัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาก าลังคน และต่อยอดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงจัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 

(๒) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหาร
จัดการข้อมูลก าลังคน เช่น การหางาน หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ การแนะน าอาชีพ การฝึกอาชีพ  
หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้การรับรอง เป็นต้น 

(๓)  แต่งตั้งคณะท างานหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล
ก าลังคน ตามนโยบายของคณะกรรมการอิสระ TWA 

 (๔) เชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือการแสดงผลในมิติต่าง ๆ ด้านก าลังคนท างาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

(๕) จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management 
Blueprint) ข้อมูลก าลังคน  โดยมีการท าการศึกษา และจัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลก าลังคน รวมถึงการออกแบบระบบเก็บประวัติรายบุคคล (e-Portfolio Platform)  
โดยจัดท าส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เพ่ือให้เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  
(User Experience) จากนั้น จึงท าการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลไปบรรจุใน e-Portfolio 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

   ๓) การศึกษาแแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ 
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนท างาน 
ในทุกช่วงวัยสามารถเข้าสู่การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและถูกทิศทาง ตลอดจนสร้างมาตรการแรงจูงใจ
และขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการและนายจ้างมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ลูกจ้างเข้าสู่การพัฒนาทักษะ  และ
ยกระดับสมรรถนะเพ่ือผลผลิตและความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่อาจ
เกิดข้ึนจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้แก่  
(๑) นักเรียน นักศึกษา (๑๕ – ๒๔ ปี) (๒) คนเริ่มท างาน (๒๒ –๔๐ ปี) (๓) คนท างานระยะกลาง (๔๐ – ๖๐ ปี) 
(๔) คนท างานวัยเกษียณ (๖๐ ปีขึ้นไป) (๕) คนหางาน 

 ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๓-๒๓ 
 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายัง
พบว่าประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตามความคาดหวังได้ รวมถึงยังต้อง
เผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัจจัย 
ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทักษะที่จ าเป็น รวมถึงโลกของการท างาน 
ที่แตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีทั้งงานและอาชีพใหม่ ๆ พร้อมกับการหายไปของงานบางประเภทจาก
ระบบอัติโนมัติ (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence and Machine Learning) และ
ระบบหุ่นยนต์ (Robotic) โดยเฉพาะแรงงานสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่สามารถถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีได้ง่าย ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้ 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ ทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้มีความสามารถพิเศษที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือให้คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ชั้นน าระดับเหนือ
มาตรฐานสากล และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ ก าหนดแนวทางการปฏิรูปส าหรับ ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ๑)  
กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อน และติดตามนโยบายแผนการพัฒนาต่าง ๆ  
เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒) กลุ่มแรงงาน 
(คนท างาน) ในภาพรวม แบ่งเป็นแรงงานภาคเอกชนและแรงงานในชุมท้องถิ่น ที่ควรเน้นการพัฒนาทักษะะ
ดิจิทัลและการสร้างแหล่งงานใหม่ ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ๓) กลุ่มเด็กและเยาวชน  
ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ในระดับพลิกโฉม ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  
โดยการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก ส าหรับเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนไทยไปสู่การเป็น
ก าลังคนส าหรับศตวรรรษที่ ๒๒ ที่ยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๒) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคง
ทางอาชีพ และ ๓) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๒ ด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็นไทย 

๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ 
ได้อย่างน้อยกรมละ ๑ ประเด็นต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ ไว้ที่ ๒๐ ประเด็นใหม่ในกรมน าร่อง   
๒) รายได้ของประชาชนเพ่ิมขึ้น จากการมีทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ และ ๓) จ านวนโรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรฐานระดับโลกแบบไทย ๑๘ แห่ง ตามพ้ืนที่ก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 



 

๑๓-๒๔ 
 

๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๒.๕.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่ เกี่ยวข้อง  และ 
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างน้อย 
ในการด าเนินการ ดังนี้  

๑) พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม  
ทั้งในมิติความสามารถในการคิด (Thinking ability) ความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะ (Technical competency) 
และกรอบความคิด (Mindset) ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผลใน ๔ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา (๒) กลุ่มวัยท างาน 
ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท (๓) ประชาชนทั่วไป ในเขตเมืองและชุมชน
ตามจังหวัดต่าง ๆ และ (๔) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนทักษะดิจิทัล 
ในระดับประถม/มัธยม โดยใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
ในชีวิตประจ าวัน  

(๒) กลุ่มวัยท างาน โดยปรับปรุงการทดสอบสมรรถนะ และมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ครอบคลุม การวัด ความสามารถในการคิด (Thinking ability) 
ความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะ (Technical competency) และกรอบความคิด (Mindset) และสามารถน าไปใช้ใน
การประเมินทักษะดิจิทัลได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

(๓) กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของทักษะ
ดิจิทัล ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและภาคีการพัฒนาระหว่าง
ประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างการใช้งานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

(๔) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
และการใช้งาน เพ่ือการรับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ อาทิ ด้านสุขภาพ และความรู้เรื่องทางการเงิน ความรู้ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเหมาะสม  

 



 

๑๓-๒๕ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะให้ความส าคัญกับการสร้างครูที่รอบรู้
ด้านดิจิทัล ที่เรียกว่าครู DL ต้นแบบ ให้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับครูทั่วประเทศ โดยปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรส าหรับทุกช่วงชั้นจากเนื้อหาหลักสูตร Coding for Teacher: C4T มาเพ่ิมในส่วนของการ
เสริมกรอบความคิด (Mindset) และทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลต่อทั้งตัวครูเอง
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยตั้งเป้าหมายที่จ านวนครูที่สอบผ่านการอบรม จ านวน ๒๐,๐๐๐ คน 
และการน าหลักสูตรครู DL ต้นแบบไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนน าร่องหรือโรงเรียน DL ต้นแบบในสังกัด 
สพฐ. กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒) พัฒนาก าลังคนภาครัฐ  โดย  
  (๑) เปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นบุคลากรภาครัฐตั้งแต่อายุน้อย รวมถึง
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม โดย 
    - ปฏิรูประบบทุนการศึกษารัฐบาลให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยก าหนดสาขาวิชาที่จ าเป็นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป และก าหนดสถาบันการศึกษาชั้นน า
ที่เป็นแหล่งความรู้ระดับโลกในสาขาวิชานั้น ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันและ
สาขาวิชาดังกล่าวสามารถขอรับทุนรัฐบาลได้โดยไม่ต้องผ่านระบบการจัดสอบชิงทุนตามปกติ และปฏิรูป
รูปแบบการชดใช้ทุนรัฐบาลให้มีความยืดหยุ่นและมีหลากหลายรูปแบบ 
    - สนับสนุนระบบการปฏิบัติราชการระหว่างการศึกษา โดยให้ข้าราชการ
สามารถนับเวลาปฏิบัติราชการได้ระหว่างการศึกษา มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม และมีผลงานการปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับประเทศ  

    - มีกลไกที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในการดูแลและสร้างโอกาส รวมถึงสภาพแวดล้อม 
ที่ เ อ้ือให้บุคลากรผู้ มีศักยภาพสูง ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มและแสดงศักยภาพในการจัดท าผลงาน 
เชิงประเด็น (Agenda) ที่เป็นรูปธรรม (อาทิ ระบบโค้ชและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)   
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า การหมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ การให้แรงจูงใจ)  และก าหนดให้
ข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนไทยอย่างน้อย ๑ คน และก าหนดเป็นตัวชี้วัด 

(๒) สรรหาคนเก่งจากภายนอกมาร่วมงาน โดยปรับปรุงกฎระเบียบในการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเข้าร่วมงานกับภาครัฐ และการปรับปรุงคุณสมบัติบุคคลเข้าสู่ราชการที่พิจารณา 
จากสมรรถนะมากว่าคุณวุฒิการศึกษา  

(๓) พัฒนาและยกระดับศักยภาพข้าราชการ  โดยใช้วิธีการส่งข้าราชการ 
ที่มีศักยภาพไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีโอกาส
ในการเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างทั่วถึง และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

(๔) ปฏิรูประบบการส่งข้าราชการไปประจ าการในต่างประเทศ ให้มีระยะเวลาสั้นลง 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาองค์ความรู้ระดับสากลอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า 

(๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอ่ืน ๆ โดยปรับปรุงระบบค่าตอบแทนเฉพาะกิจ/
เฉพาะต าแหน่ง ร่วมถึงค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้มีสมรรถนะทางภาษาที่ ๒ ๓ และ ๔ หรือท าภารกิจพิเศษ 
อาทิ การเป็นวิทยากรช่วยสอนให้แก่เด็กนักเรียน การพัฒนาหมู่บ้านที่ยากจน รวมถึงการปรับปรุงระบบ  
การเกษียณอายุราชการส าหรับข้าราชการที่มีศักยภาพสูงและเข้ารับราชการตั้งแต่อายุน้อย เพ่ือให้ข้าราชการ



 

๑๓-๒๖ 
 

กลุ่มนี้น าศักยภาพที่มีสูงสุดในช่วงอายุน้อยเป็นประโยชน์แก่ราชการ ที่ก าหนดอายุแรกรับที่เร็วขึ้น เพ่ือให้
สามารถน าศักยภาพสูงสุดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะ
พิเศษตามบริบทของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ 

(๑) โรงเรียนต้นแบบซึ่งพัฒนาจากโรงเรียนวัด ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงพระภิกษุเป็นวิทยากรช่วยสอน มีการสอนภาษาบาลี สันสกฤต เช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ 
หรือโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School)    

(๒) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การมีทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๒ 
(โดยอย่างน้อยต้องพัฒนาทักษะจ าเป็นพ้ืนฐาน อาทิ Coding /การฝึกคิดเป็นขั้นตอน (Computational Thinking) 
ทักษะคิดวิเคราะห์ (Critical) ทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการท างานร่วมกัน (Collaboration)  
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ภาษาอังกฤษ และจิตวิญญาณของความเป็นไทย) โดย (๑) การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงบูรณาการกับการจัดหลักสูตรกับประเด็นปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ อาทิ ด้านวัฒนธรรม 
ด้านกีฬา ด้านทักษะดิจิทัล (๒) น าร่องกับโรงเรียนที่เหมาะสมในรูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และ (๓) 
ประเมินผลการด าเนินการในพ้ืนน าร่อง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนต้นแบบ ๑๘ แห่ง ตามพ้ืนที่
ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
๔) พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่  ๆ ให้กับคนทุกกลุ่ม วัย โดยพัฒนาอาชีพใหม่  

บนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเน้นงานที่ขายทักษะมากกว่างานที่ใช้เงินทุน ซี่งต้องมีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม
อย่างทั่วถึง อาทิ อาชีพรับจ้างพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล อาชีพเขียนการ์ดแต่งงาน งานในพิพิธภัณฑ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์ม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
๕) พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ 

การพัฒนาในล ักษณะระบบนิเ วศ ( Ecosystem) หร ือความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างแพลตฟอร ์มต ่า ง  ๆ  
คือ มีแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มย่อย มากกว่าการสร้างแพลตฟอร์มเดียว โดยให้มีการออกแบบโครงสร้าง
องค์ความรู้ที่จะบรรจุในแพลตฟอร์ม และพัฒนาแพลตฟอร์ม เพ่ือจัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมาย
ให้มีการจัดองค์ความรู้จ านวน ๕๐ เรื่องในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
๖) จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool) 

ทั้งคนไทยความสามารถสูงที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบ 
รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ น าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ตั้งเป้าหมายให้มีการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ครอบคลุม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนจากกลุ่มทักษะสูง
ดังกล่าว 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 



 

๑๓-๒๗ 
 

๗)  พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้าง
รายได้ การระดมทุน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่ อาทิ ความร่วมมือที่เน้น
ผลลัพธ์เพ่ือสังคม Social impact partnership การตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องการลงทุนทางสังคม 
(Social investment board) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการใช้กลไกใหม่ ๆ และสอบถามความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการน าร่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 
๘) พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวลูกหลานที่มีศักยภาพในชุมชน อาทิ 

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเปิดโอกาสให้บุตรหลานเข้ารับราชการจากชุมชนที่ได้สะสมเครดิตทางสังคม 
ได้ตามเกณฑ์ โดยศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
เหมาะสม     

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๙) การปฎิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยพิจารณาให้มีการจัดตั้งองค์กรเสมือนจริง
หรืออนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระยะเริ่มต้น เพ่ือปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเสมือนจริงนี้  ให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และ
คล่องตัวสูง ลดความซ้ าซ้อน สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ 
ก าหนดเป้าหมายระยะ ๒ ปี น าร่องจัดตั้งคณะท างานประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ 
และประเมินผลการด าเนินงานระยะที่ ๑ เพ่ือเสนอปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดท าระยะที่ ๒ 
ต่อไป ระยะที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) โดยแปลงสภาพส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีลักษณะการบริหารจัดการแบบองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕ จะเริ่มผลักดันการด าเนินงานในระยะที่ ๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓-๒๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

๓.๑ ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาก าลังคน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญโดยสังเขป ปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารก าลังคนของประเทศถูกจัดท า 
โดยหลายหน่วยงาน และถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหาร
จัดการข้อมูลก าลังคนมีความเป็นเอกภาพ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีรับรอง เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาก าลังคนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะ
ยาวอาจพิจารณาปรับแก้กฏหมายให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล โดยน าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการและวิเคราะห์ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

 




