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บทนํา 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีหนาท่ีในการจัดทํารายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานตอรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ   
เพ่ือใชในการติดตามและเรงรัดการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ ตอไป 
สําหรับรายงานความคืบหนาฯ รอบเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เปนครั้งท่ี ๑๑  นับตั้งแตแผนการ
ปฏิรูปประเทศไดมีการประกาศบังคับใช โดยเปนการรายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ซ่ึงมีมติใหสํานักงานฯ รายงานการเตรียมการของหนวยงานในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ของท้ัง ๖๒ กิจกรรม ใหเรียบรอยกอน  
แลวจึงรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือน เฉพาะ
กิจกรรม Big Rock และประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสําคัญเปนพิเศษเทานั้น โดยปรับรอบการรายงานใหเริ่มนับ
จากเดือนท่ีมีการประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปอีกสามเดือน โดยเริ่มจากเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป อันยังเปนการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือให
สอดคลองกับการรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศท่ีหนวยงานไดนํารายงานเขาในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) รายไตรมาส 
อันจะสงผลใหการรายงานมีความรวดเร็วและสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงยิ่งข้ึน ท้ังนี้ สําหรับการรายงาน
ในครั้งตอไป จะเปนการรายงานความคืบหนาฯ รอบเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงจะเปนครั้งท่ี ๑  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) หลังจากท่ีไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

ท้ังนี้ สําหรับการรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับนี้ 
สํานักงานฯ ไดรายงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จํานวน ๖๒ กิจกรรม และเพ่ิมเติมความคืบหนาของ
ประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษ โดยแบงเปน ๓ สวน ประกอบดวย  

สวนท่ี ๑  การขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) การใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติสําหรับกิจกรรม 
Big Rock และการดําเนินงานในระยะตอไป โดยรายงานหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ
แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินกิจกรรม Big Rock ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมถึงวิธีการใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพ่ือติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินงานของกิจกรรม Big Rock และการดําเนินงานในระยะตอไปของสํานักงานฯ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สวนท่ี ๒ รายละเอียดของแผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) โดยไดสรุปสาระสําคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock จํานวน ๖๒ กิจกรรม ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ดาน อันไดแก หนวยงาน 
รวมดําเนินงาน เปาหมายความสําเร็จในแตละชวงเวลาอันเปนผลมาจากการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ
ของกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีแลวเสร็จ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบในการกํากับ ติดตามและ
เรงรัดการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ท่ีกําหนดไว 
ตามกรอบระยะของกฎหมายตอไป 

๑



สวนท่ี ๓ ความคืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษ โดยรายงานสรุป
ความคืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษในแผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน ท้ังในสวนของ
ประเด็นปฏิรูปประเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือใหรัฐสภา
ทราบสถานะความคืบหนาของการดําเนินงานรวมถึงปญหาและอุปสรรคสําหรับการบูรณาการการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปตาง ๆ ตอไป 

๒



 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ 

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)  

การใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติสําหรับ

กิจกรรม Big Rock  

และการดําเนินงานในระยะตอไป 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

สวนที่ ๑ : การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
ประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) การใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ

สําหรับกิจกรรม Big Rock และการดําเนินงานในระยะตอไป 

๑. การขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอประชาชนอยางมี
นัยสําคัญ (Big Rock) ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ประกอบดวยแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จํานวน ๑๓ ดาน ประกอบดวยกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) รวมจํานวน ๖๒ กิจกรรมและการจัดทํากฎหมายท่ีควร
ปรับปรุงหรือจัดทําใหมรวมจํานวน ๔๕ ฉบับ โดยตอมาเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
รับทราบหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของท้ัง ๖๒ กิจกรรม โดยมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
หนวยงานรวมดําเนินการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เรงรัดการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยางเครงครัด โดยใหบูรณาการการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดความซํ้าซอน และสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงานอยางใกลชิดในการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

๑.๑ หลักการแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เปนเครื่องมือ
ท่ีใชในการถายระดับการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยมีหลักการสําคัญคือทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม Big Rock เขาใจในเปาหมาย ผลลัพธ และการดําเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock และเพ่ือใหเกิดการประสานการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
และหนวยงานรวมดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของแตละกิจกรรม Big Rock  
มีภารกิจและหนาท่ีในการขับเคลื่อนโครงการ/การดําเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock และบูรณาการ 
การทํางานรวมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหนวยงานรวมดําเนินการ รวมท้ังการรายงานภาพรวม
ความคืบหนาของกิจกรรม Big Rock เพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศ ขณะท่ีหนวยงานรวมดําเนินการมีภารกิจและ
หนาท่ีในการขับเคลื่อนโครงการ/การดําเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock และรายงานความคืบหนาของการ
ดําเนินโครงการ/การดําเนินงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศสูการบรรลุเปาหมายดวย โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไดแสดงใหเห็นถึงผลลัพธของ
แตละชวงเวลาท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ หนวยงานรวมดําเนินการท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock รวมถึงโครงการ/การดําเนินงานท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงทําใหผูเก่ียวของสามารถติดตาม
การดําเนินการปฏิรูปประเทศในแตละชวงเวลาไดอยางตรงจุด และทราบถึงประเด็นปญหาอุปสรรคท่ีทําให
ลาชาหรือไมสามารถดําเนินการได เพ่ือรวมกันคิด แกไข และเรงรัดการดําเนินการตาง ๆ ใหการขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock เปนไปไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไดอยางเปนรูปธรรม โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ประกอบดวย   

๕
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๑.๑.๑ หนวยงานรวมดําเนินการ เปนหนวยงานรวมในการดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ซ่ึงจําเปนตองมีโครงการ/การดําเนินงานท่ีสนับสนุนการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๒ เปาหมายยอย เปนเปาหมายความสําเร็จท่ีถายระดับมาจากผลการดําเนินการ 
ตามข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยกําหนดผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดไตรมาส ซ่ึงจะเปนขอมูลสําหรับ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ/การดําเนินงาน ท่ีขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยางเปน
รูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

๖
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๑.๑.๓ ระยะเวลาท่ีแลวเสร็จ เปนการแสดงชวงระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จของแตละ
เปาหมายยอยเพ่ือใชในการกํากับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

 

๑.๑.๔ โครงการและการดําเนินงานท่ีสงผลตอเปาหมายของกิจกรรม Big Rock  
เปนรายการของโครงการ/การดําเนินงานท่ีรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซ่ึงโครงการ/ 
การดําเนินงานนั้นจะสงผลใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายยอยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีรายละเอียด 
ของชวงเวลาดําเนินการ แหลงท่ีมาและวงเงินงบประมาณท่ีใช ท้ังนี้ สําหรับโครงการ/การดําเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยูระหวางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวในการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการโดยแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) โครงการ/การดําเนินงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีสุด 
หากไมดําเนินการจะทําใหการปฏิรูปประเทศไมบรรลุผลตามท่ีกําหนด (๒) มีความจําเปนเรงดวน และ (๓) มีความ
จําเปน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนงบประมาณตามกฎหมายตอไป 
โดยสํานักงานฯ จะนํารายละเอียดโครงการ/การดําเนินงานท่ีไดรับการจัดลําดับความสําคัญเรียบรอยแลว
เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพ่ือใหผูเกี่ยวของสามารถใชในการติดตาม
โครงการ/การดําเนินงานตางๆ ตอไป 

๑.๒ แนวทางการขับเคล่ือนและติดตามการดําเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว ประกอบดวย ๓ แนวทาง ดังนี ้

๑.๒.๑ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/การดําเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
สํานักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ดาน รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ/การดําเนินงานท่ีรองรับกิจกรรม Big Rock ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ไดอยางแทจริง โดยแบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) โครงการ/การดําเนินงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีสุด หากไม
ดําเนินการจะทําใหการปฏิรูปประเทศไมบรรลุผลตามท่ีกําหนด (๒) มีความจําเปนเรงดวน และ (๓) มีความจําเปน 
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนงบประมาณตามกฎหมายตอไป 

๑.๒.๒ เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานรวมดําเนินการ 
ที่มีภารกิจและหนาที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่กําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ ใหดําเนิน
โครงการ/การดําเนินงานท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock ใหแลวเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและสํานักงานฯ รวมกันกํากับ 
ติดตามและประสานงานอยางใกลชิด รวมท้ังใหสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ/การดําเนินงานท่ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไมสอดคลองหรือไมเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
สํานักงานฯ พิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป 

๗
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๑.๓ การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๑.๓.๑ มอบหมายสํานักงานฯ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  
โดยเพ่ิมเติมในสวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรม Big Rock สําหรับการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ตามเปาหมายยอยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ท้ังนี้ การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานยังคงเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเ มินผล การดํ า เนิ นการตามยุ ทธศาสตร ชาติ  และแผนการปฏิ รู ปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไป 

๑.๓.๒ การรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญฯ ตอรัฐสภาทุกสามเดือน โดยรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นท่ีรัฐสภา 
ใหความสําคัญเปนพิเศษเทานั้น และปรับรอบการรายงานใหรวดเร็วสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  
โดยนับถัดจากเดือนท่ีมีการประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
เปนรายสามเดือน และใหสํานักงานฯ จัดทํารายงานความคืบหนาฯ โดยรายงานการเตรียมการ 
ของหนวยงานในดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคล่ือนกิจกรรม  
Big Rock ของท้ัง ๖๒ กิจกรรม ใหเรียบรอยกอน แลวจึงรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือนตอไป 

 

๒.  การใชงานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สํานักงานฯ ไดพัฒนาระบบ eMENSCR เพ่ิมเติม
ในสวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรม Big Rock สําหรับการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ตามเปาหมายยอยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ซ่ึงหนวยงานเจาของโครงการจะรายงานสรุปผลการดําเนินการความกาวหนาในแตละโครงการตามรายไตรมาส 
ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นสุดไตรมาส และหนวยงานรับผิดชอบหลักจะสรุปผลการดําเนินการความกาวหนาใน
ภาพรวมของแตละกิจกรรม Big Rock ท่ีหนวยงานเจาของโครงการนําเขาขอมูลผลการดําเนินการรายไตรมาส
ผานระบบ eMENSCR มารายงานความความกาวหนากิจกรรม Big Rock และรายงานความกาวหนาของ
เปาหมายยอยในระบบ eMENSCR ตามรอบการรายงานรายไตรมาส ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญโดยมี
(๑) ระยะเวลาการดําเนินการนําเขาขอมูลโครงการ และรายงานความกาวหนาในระบบ eMENSCR และ
(๒) วิธีการใชงานในเบ้ืองตนเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนกิจกรรม  
Big Rock ดังนี้  

๘



๙ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิ  พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

๒.๑ ระยะเวลาการด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ และรายงานความก้าวหน้าในระบบ 
eMENSCR 

 

๒.๒ วิธีการใช้งานในเบื้องต้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock 

๒.๒.๑  เข้ำสู่ระบบ eMENSCR ได้ทำง https://emenscr.nesdc.go.th/ โดยใช้ username 
และ password ของท่ำนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำที่ได้รับมอบไว้เป็นรำยบุคคล 

 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/
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๒.๒.๒ เลือกกิจกรรม Big Rock (๑) เพ่ือเขาสูหนาติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามกิจกรรม Big Rock และเลือกแผนการปฏิรูปประเทศดาน... ท่ีตองการ (๒) ระบบจะแสดงรายชื่อกิจกรรม 
Big Rock ของดานนั้น ๆ ข้ึนมา โดยสามารถติดตามความกาวหนาได ๓ ระดับ ไดแก ๑. ความกาวหนาของ
โครงการ/การดําเนินงาน ท่ีสงผลตอการบรรลุปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock ๒. ความกาวหนาของ
เปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock และ ๓. ความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ในภาพรวม  จากรายการ
เมนุ การติดตามความกาวหนา (๓) 

 

๑. ความกาวหนาของโครงการ/การดําเนินงาน ท่ีสงผลตอการบรรลุปาหมายยอย
ของกิจกรรม Big Rock  สามารถเรียกดูผานเมนู  “รายชื่อโครงการภายใต Big Rock”   ของรายการโครงการ/
การดําเนินงานภายใตกิจกรรม Big Rock ท่ีมีความสนใจ  

 



  ๑๑

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ระบบจะแสดงรายการโครงการ/การดําเนินงานท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ยอยภายใตกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ ท้ังหมด โดยสามารถเลือกดูรายการโครงการ/การดําเนินงาน 
รายเปาหมายยอย (MS) ไดตามตองการโดยเลือกรายการเปาหมายยอย (๑) และเลือกดูรายละเอียดของ
โครงการ/การดําเนินงานนั้น ๆ ไดโดยเลือกท่ี (๒) 

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการ/การดําเนินงานท่ีเลือกข้ึนมา 
ประกอบดวย หลักการเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ ตลอดจนความคืบหนาผลการดําเนินงาน 
ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ท่ีหนวยงานไดนําเขาผลการรายงานไวเปนรายไตรมาส 
เพ่ือใชในการประมวลผลและประกอบการรายงานความกาวหนาของเปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock  
ในแตละไตรมาสตอไป โดยสามารถดาวโหลดเอกสารไดในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF เพ่ือความ
สะดวกในการใชงาน 



  ๑๒

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
๒. ความกาวหนาเปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock เปนการแสดงขอมูลการ

รายงานของหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock เพ่ือใหเห็นถึงความกาวหนาของเปาหมาย
ยอย เปรียบเทียบความสําเร็จกับชวงเวลาท่ีกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock พรอมระบุ
รายละเอียดความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินการ โดยเรียกดูไดจากเมนูท่ี ๒  
“รายงานความกาวหนากิจกรรม Big Rock” 

 
ระบบจะแสดงความกาวหนาในภาพรวมของกิจกรรม Big Rock รายไตรมาส

ประกอบดวยรายละเอียดความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของแตละไตรมาส 
พรอมกับแสดงความกาวหนาของแตละเปาหมายยอย (MS) โดยระบุระดับความสําเร็จเทียบกับระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ พรอมท้ังรายละเอียด
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของแตละไตรมาส 



   

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๓. ความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ในภาพรวม  เปนการแสดงสรุปรายงาน
ความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยสามารถเรียกดูได
จากเมนูท่ี ๓ “สรุปความกาวหนากิจกรรม Big Rock” 

 
ระบบจะแสดงรายงานภาพรวมความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ภายใต

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยแยกแสดงไวตามดานการปฏิรูปประเทศ และตามแตละกิจกรรม 
Big Rock เพ่ือใหเห็นถึงแผนการดําเนินงานและระยะเวลาแลวเสร็จของเปาหมายยอยตามท่ีกําหนดไวในแผน
ขับเคลื่อนฯ  เปรียบเ ทียบกับสถานะความคืบหนาของเป าหมายยอย  ณ สิ้นสุดไตรมาสนั้นๆ   
โดยสามารถคลิก (๑) เพ่ือเรียกดูรายละเอียดความกาวหนาของกิจกรรม Big Rock ท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบ
หลักไดรายงานไว  และสามารถคลิก (๒) เพ่ือเรียกดูรายละเอียดของโครงการ/การดําเนินงานภายใต
เปาหมายยอย  โดยเรียกแสดงผานเมนู +/- ท่ี (๓) เพ่ือเพ่ิมหรือลดการแสดงผลรายชื่อโครงการท่ีดําเนินการ
ภายใตเปาหมายยอย   

 

ท้ังนี้ กรณีพบปญหาหรือขอสงสัยในการใชงาน สามารถติดตอไดท่ี ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ตอ 
๖๒๒๖, ๖๒๒๕, ๖๒๓๓, ๖๒๓๔ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส emenscr@nesdc.go.th 

๑๓

mailto:emenscr@nesdc.go.th


   

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๓. การดําเนินงานในระยะตอไป สํานักงานฯ ไดแจงใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานรวมดําเนินการของกิจกรรม Big Rock ตามท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการดําเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

๓.๑ ประสานบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด เพ่ือเรงรัด และกํากับการดําเนินโครงการ/
การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

๓.๒ ติดตามและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
เปนรายไตรมาส ผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) โดยสํานักงานฯ ไดพัฒนาระบบ
eMENSCR ใหรองรับการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไวเปน
ท่ีเรียบรอยแลว โดยในการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานท่ีทุกหนวยงานของรัฐตองนําเขาระบบ eMENSCR ตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนวยงานผูรับผิดชอบหลักยังตองมีหนาท่ีในการรายงานความกาวหนา
เปาหมายยอยของกิจกรรม Big Rock ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอีกดวย โดยขอใหดําเนินการ ดังนี้ 

๓.๒.๑ การรายงานความกาวหนาของโครงการ/การดําเนินงานทุกส้ินไตรมาส โดยให
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงาน (M6) ผานระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช username และ password ของกองผูรับผิดชอบโครงการในการดําเนินการดังกลาว 
ท้ังนี้ สําหรับโครงการ/การดําเนินงานท่ียังไมมีการนําเขารายละเอียดขอมูลโครงการ (M1-M5) ขอใหเรง
ดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบ eMENSCR โดยดวนผานเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใตแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใชในการรายงานความกาวหนาตอไปดวย 

๓.๒.๒ การรายงานความกาวหนาของเปาหมายยอย (Milestone : MS) เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาในการรายงานความกาวหนาของโครงการ/การดําเนินงาน ขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักประมวลผล
ขอมูลความกาวหนาในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงานภายใตเปาหมายยอย (MS) ของกิจกรรม Big Rock  
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาประเมินความสําเร็จของเปาหมายยอย (MS) นั้น ๆ โดยรายงานผานระบบ eMENSCR 
ดวย username และ password ของกองแผนหรือกองท่ีไดรับมอบหมายของหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
ในการดําเนินการดังกลาว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความกาวหนาโครงการ/การดําเนินงาน เพ่ือใหทัน
ตอการรายงานความคืบหนาฯ ในแตละรอบการรายงานตามกรอบระยะเวลาการรายงานความคืบหนาฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือท่ีสํานักงานฯ จะไดประมวลขอมูลและจัดทํารายงานความคืบหนาฯ 
เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบตอไป 

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

๑๔



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

๖๒ กิจกรรม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑. ด้านการเมือง 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ ๑๑ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นใน
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 

63 ปี 2562  
= 58.41 คะแนน 
ที่มาของข้อมูล :

สถาบัน
พระปกเกล้า 

Democracy Index 
 

6.75 ปี 2563 
= 6.04 คะแนน 
ที่มาของข้อมูล : 
the Economist 

Intelligence Unit 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 
 

๑๙



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (3) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (9) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (10) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) (12) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (13) กรม
ประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยท้ังในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเป้าหมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลน์ทุกประเภท อาทิ เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้เข้าร่วมด าเนินการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ไปด าเนินการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางท่ีเหมาะสม ได้แก่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคเอกชน
และประชาชนตามพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65

มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุม
ช่องทางการส่ือสารท้ังออนไลน์ ออฟไลน์ และระดับพ้ืนท่ี

ม.ค 65 - ธ.ค 65

อบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทน
ส่ือมวลชน จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และการเมืองท่ีสุจริต และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

มีชุดความรู้ เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 64 -ธ.ค 64

การจัดท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

ชุดเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเน้ือหาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพร่ความรู้/เอกสาร
น าเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เป็นต้น  ท่ีสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ต.ค 64 - ธ.ค 64

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

9. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

12. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถาบันพระปกเกล้า

6. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

MS1.2 
MS1.1 MS1

MS4
MS2.3 
MS2.4

MS2.1 MS 2.2  

MS2 MS3

๒๐



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ 14. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพันธ์

19. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานอย่างเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) มีการส่ือสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ. .... 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีการทบทวนผลการด าเนินงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติ 
และระดับท้องถ่ิน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

การขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านเมือง

BR0102
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

MS2
MS2.1 - 2.2

MS1.4 MS1
MS1.1 -1.3

๒๑



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบันพระปกเกล้ำ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1) จัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.2 (MS7.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.3 (MS7.3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ influencers พ.ย. - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี
 จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn
 แล้วเสร็จ

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสาร พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ ก.ย. - ต.ค. 65

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

วิเคราะห์ กล่ันกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

จัดท ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป .ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ก.ย. 65

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มีช่องทางออนไลน์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทุกช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

ศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา และรากเง้าของปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาท้ังไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพ้ืนท่ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - มี.ค. 64 

มีชุดความรู้ และข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0103
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

1. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

MS1
MS3

MS3.1 
MS3.2 

MS2.1 
MS2.2 

MS2 MS4

MS4.2 
MS4.1 

MS4.3 MS5

MS6.1
MS6.2 MS7.1

MS7.2
MS7.3MS6

MS7

๒๒



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง
เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1) ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายย่อยท่ี 6.3 (MS6.3) การเพ่ิมสมาชิกพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยท่ี 6.4 (MS6.4) การเพ่ิมสาขาพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยท่ี 6.5 (MS6.5)
เป้าหมายย่อยท่ี 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

การเพ่ิมตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของนักการเมืองท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรคการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังระดับชาติ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock) BR0104

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7

๒๓



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

8. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

เครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางท่ีเหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ธ.ค 65

การจัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ก.ย 64

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนท่ี

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีชุดความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ เม.ย 64 - มี.ค 65

สร้างวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - มิ.ย 65

5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

7. กรมประชาสัมพันธ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญต้ังอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผบกระทบของร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม

สถาบันพระปกเกล้า

MS1 MS3.1 MS3.2 
MS3, MS4MS2MS2.1

MS2.2

๒๔



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ์ 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ปี 2562 =  
ร้อยละ 84 

ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด  
60 อันดับแรก 

ปี 2563 =  
อันดับ 57 

ที่มาของข้อมูล : 
The United 

Nation 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 

ตามหลักคุณธรรม 
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
 

๒๗



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

มีการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

BR0201
          1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่าย
น้อย และตรงตามความจ าเป็นท้ังในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
          2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และ
การยอมรับระหว่างกันท่ีซ่ึงตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1)
 ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเท่ียว และ (5) 
ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
(Startups)
          3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและ
สภาวการณ์ท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพ่ือประชาชนและขับเคล่ือนโดยความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 
         4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
 / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข / ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี / ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) / ส ำนักงำน ก.พ. / ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ / 
ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ / ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ / กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ /
 กรมกำรจัดหำงำน / กรมกำรท่องเท่ียว / กรมกำรปกครอง / กรมประชำสัมพันธ์ / กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ / ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  (NECTEC) / ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด / สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
(องค์กำรมหำชน) / สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ / ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) / ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ / ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ / กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ หน่วยงำน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก 
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นท้ังในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

Sep-65

 2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันท่ีซ่ึงตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเท่ียว
 และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Startups)

Sep-65

มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform) ท่ีมีคุณภาพบน 
Government cloud service ท่ีเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอ านวยความสะดวกประชาชน
และผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services) 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 5 ด้านส าคัญ และเช่ือมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

๒๘



ล าดับ ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก 
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นท้ังในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

Sep-65

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3) มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค
เป้าหมายย่อยท่ี 4.4 (MS4.4) มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัว
ตามบริบทและสภาวการณ์ท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐ
เพ่ือประชาชนและขับเคล่ือนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน 
อย่างแท้จริง

Sep-65

มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ Sep-65

มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐรวมท้ังการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการน าเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

MS1,2,3,4

๒๙



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายท่ีสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

มีผลการศึกษาทบทวนบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ก.ย.64
ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ก.ย.65

มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Anywhere)ท่ีรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ลักษณะงานขององค์กร

มีระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Anywhere) ก.ย.64
มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Anywhere) ก.ย.65

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ รวมท้ังการน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวน
ราชการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานน าร่อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.65

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังมี
หน่วยงานน าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบท่ีให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ ก.ย.65

มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจัดสวนราชการท่ียืดหยุน คลองตัว และทันตอการเปล่ียนแปลง และแนวทางการประเมินความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับ
กรม โดยจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะข้ันตอนปฏิบัติและข้ันตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบท่ีสามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
บริหารราชการในสภาวการณ์ท่ีมีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization ก.ย.64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ระดับกรม และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะข้ันตอนปฏิบัติและข้ันตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ 
อ.ก.พ.ร.

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาท่ีมีอยู่เก่ียวกับการลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

BR0202
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
1. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ส านักงบประมาณ 

๓๐



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.4 (MS6.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.2 (MS7.2)

มีข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานน าร่อง (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจุบุคคลท่ีมี
ความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีหลักเกณฑ์ Secondment ท่ีปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพ่ือดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือประกอบการก าหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปล่ียน ถ่ายเทก าลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีผลการศึกษาเก่ียวกับการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีข้อเสนอการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วน
ราชการและองค์กรภาครัฐท้ังหมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีผลการศึกษาเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่งระดับสูงท่ีส าคัญ (Role Clarification) (ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการท างานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดท าแล้วเสร็จ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถประมวลผลได้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา 
รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาบทบาทหน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

BR0203
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคล่ือนย้าย และใช้ประโยชน์
ก าลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
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ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 8 (MS8)

เป้าหมายย่อยท่ี 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.3 (MS8.3)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.4 (MS8.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 9 (MS9)
เป้าหมายย่อยท่ี 9.1 (MS9.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 9.2 (MS9.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

มีผลการศึกษาเก่ียวกับการจัดต้ังสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีข้อเสนอการจัดต้ังสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
มีรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1- MS9MS1.1 MS2.1 MS3.1 MS4.1 
MS5.1 MS6.1 MS6.3 MS7.1 
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1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) มีรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการท่ีได้น าไปปรับใช้จ านวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1) มีผลการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง  20 จังหวัด ในปี 2564

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสู  25 จังหวัด ในปี 2565 ก.ย. 65

ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีกลไกการท างานท่ีบูรณาการ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี ก.ย. 65

มีรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการท่ีได้น าไปปรับใช้ จ านวน  1 กรม/2 จังหวัด ใน ปี 2564 ก.ย. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

BR0204
สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ี ให้ราชการในส่วนภูมิภาค มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
กระทรวงมหาดไทย
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓๓



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

มีองค์กรท่ีมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเก่ียวกับ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

เดือน ก.ย. 64

มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 คน เดือน ม.ค. 64
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต -

มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต -

เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

สามารถเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน เดือนมี.ค. 64
สามารถเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน เดือนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 64
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 65

เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

มีระบบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
บังคับใช้กับหน่วยงานน าร่องภายใน

เดือน มี.ค. 64

มีระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน เดือนธ.ค. 65

ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติ
และวางระบบการตรวจสอบท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์

 -

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต BR0205
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุน
จัดซ้ือจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัล
ในทุกข้ันตอน มีการบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ   
2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตท่ีรวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกัน
การทุจริต เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างลดลง

กรมบัญชีกลาง

๓๔



เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS1.2MS2.2
MS3.2

MS2.1
MS5.1

MS5.2

๓๕



 



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๓.   ด้านกฎหมาย 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัย 
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล ้าและไม่เป็น
ธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการ
ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 
 

ร้อยละของจ้านวนกระบวนงานที่
เกี่ยวกับการอนุญาตและการ

ปรับปรุงกฎหมายตามผลการศึกษา
วิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงาน
ที่เก่ียวกับการอนุญาต ได้รับการ

ด้าเนินการ 

ร้อยละ 80 ของจ้านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับ

การอนุญาตและ
กฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การด้ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนที่ส้านักงาน 
ป.ย.ป เสนอการ

ปรับปรุง 

ยังไม่มีข้อมูล
ตัวชี วัด 

ที่มาของข้อมูล : 
ส้านักงาน ป.ย.ป. 

2. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 

จ้านวนแผนงานหรือโครงการใน
การจัดท้าประมวลกฎหมาย 

และกฎ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
ต่อปี 

ยังไม่มีข้อมูลตัวชี วัด 
ที่มาของข้อมูล : 

ส้านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือ

ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
3. จัดให้มีกลไกก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก้ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า

เทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท้าและเสนอร่างกฎหมาย 
5. จัดท้าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

 

๓๙



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม 
นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ หรือ
อันดับตัวชี้วดัของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการศึกษาวเิคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการวเิคราะห์ พจิารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

มีการเสนอผลการศึกษาวเิคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินธรุกิจของประชาชน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายใน
ระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นฯ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

กระบวนงานทีเ่ก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายทีส่รา้งภาระหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรอืการประกอบอาชีพของประชาชนได้รบัการ
ปรบัปรงุ

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)

BR0301มีกลไกยกเลิกหรอืแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายทีส่รา้งภาระหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรอืการประกอบ
อาชีพของประชาชน

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ัน ๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภายในเดือน ธ.ค. 63
มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวเิคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกีย่วกับการ
อนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธรุกิจ
ของประชาชน

MS2
MS2.1
MS2.2 

MS4
MS1 MS3

ธ.ค.
2563

๔๐



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ n (MSn)

เปา้หมายย่อยที่ n.n (MSn.n)

เปา้หมายย่อยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยโทษปรับเปน็พนิัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดใหม้ีกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้ีการพิจารณาปรับเปลีย่นโทษทางอาญาทีไ่ม่ใชค่วามผิดร้ายแรงใหเ้ปน็
โทษปรับเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของประชาชน BR0302
ใหม้ีการปรับเปลีย่นโทษทางอาญาทีไ่ม่ใชค่วามผิดร้ายแรงใหเ้ปน็โทษปรับเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย พ.ศ. .... ตอ่รฐัสภา 
(หมายเหต ุ: ขั้นตอนการจัดท ารา่ง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - ม.ีค. 64

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

MS1.1 

MS1

๔๑



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

 -  ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service 

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

จัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส้่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้
เปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการใหบ้ริการประชาชน

กระทรวงยุตธิรรม

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคับใชก้ฎหมาย ม.ค. - ก.ย. 64

ก าหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลและบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคล่ือน ม.ค.- ม.ีค. 64

ผสานเปา้หมายการจัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบงัคับการให้
เปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคล่ือน
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้
กลไก กพยช.

เม.ย.- ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตำมช่วงระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้ำหมำยย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

สรุปข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏรูิป
ประเทศด้านกฎหมาย

ม.ิย. – ก.ย. 64

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคับใชก้ฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- ม.ิย. 64

MS 2
MS MS 1.1

MS 
MS 4

MS3 MS1

๔๒



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

จัดใหม้ีกลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ร่างพระราชบญัญัตกิารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

BR0304

ร่างระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ประชาชนมีองค์ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

มีภาคีเครือขา่ยในการแสดงความเหน็เก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใน
เรื่องการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทลั ก.พ. - ก.ย. 64
ระบบการเข้าชือ่เสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 

MS5MS.4MS2MSn.1 MS.3

๔๓



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ n (MSn)

เปา้หมายย่อยที่ n.n (MSn.n)

เปา้หมายย่อยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้ดว้ยกันเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน BR0305
ประชาชนสามารถเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจเน้ือหาของกฎหมายไดโ้ดยง่าย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พ.ศ. .... ตอ่
รฐัสภา

ม.ีค.-64

เสนอแผนงานหรอืโครงการเก่ียวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ ตอ่คณะรฐัมนตรี ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ก.ค. - ธ.ค. 64

จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพ่ือเปน็ตวัอย่าง ม.ค. - ธ.ค. 65

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

MS2MS1 MS3
MS2.1 

๔๔



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๔.  ด้านกระบวนการยุติธรรม 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. การอ านวยความยุติธรรมใน
แต่ละข้ันตอนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และ
เข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของจ านวน
กระบวนการในการอ านวยความ

ยุติธรรมที่มีการก าหนด ระยะเวลา
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
และการตรวจสอบความคืบหน้า 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
กระบวนการในการอ านวยความ

ยุติธรรมที่มีการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ยังไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงยุติธรรม 

ประเภทและระดับของมาตรการ
ที่ก าหนดขึ้น  

เพ่ือการเข้าถึงการอ านวยความ
ยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการยุติธรรมที่มีการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ

ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

โดยง่ายและเสมอภาค 

ยังไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงยุติธรรม 

สัดส่วนของคู่ความและผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิและเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคู่ความ
และผู้ที่เก่ียวข้องในคดีท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่
ได้รับความคุ้มครองสิทธิและ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงานศาล

ยุติธรรม 
2. การบังคับการตามกฎหมาย

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และ
พัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม 

อัตราส่วนของจ านวนขั้นตอนใน
การอ านวยความยุติธรรมที่ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและ

รวดเร็ว 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
ขั้นตอนที่ส าคัญ 

ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

ประเภทและระดับของมาตรการที่
รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาค

ในกระบวนการยุติธรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  ของ
มาตรการเพ่ือคุ้มครองหรือ 

อ านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ 
ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ 

ยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงยุติธรรม 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
3. การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
4. ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว 
5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 
 

๔๗



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยุติธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอัยการสูงสุด  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ ทุก ๖ เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จัดท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

จัดท า พัฒนาและเช่ือมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพ่ือก าหนดแนวทางจัดท าประกาศ ม.ค. 65 - มี.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม BR0401
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) 

MS1 MS2 MS3

๔๘



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS3.1)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ

ผติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ก.ค. - ก.ย.64)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องท่ี (Infographic โฆษณา) (สท.) ทุก 6 เดือน

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจท่ัวประเทศ (สทส.)

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.) (ม.ค. - มี.ค.64)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน
 (สทส./วจ.)

(ม.ค.64 - ม.ค.65)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง ระเบียบ/
กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี (กมค.)  /มีคู่มือการด าเนินงาน 
1. คู่มือการปฏิบัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม

BR0402
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจท่ัวประเทศ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

MS1MS2 MS3 MS4

ม.ค.

MS3 MS3
MS3

๔๙



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงยุติธรรม  

 - ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  

 

 

 
 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี n (MSn)

เป้าหมายย่อยท่ี n.n (MSn.n)

เป้าหมายย่อยท่ี n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565)

 

 - กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ  1 คร้ัง ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา
ไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ ไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการสภาทนายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง 
E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รามอินทรา

ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา ไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีท่ัวประเทศ
ด าเนินการเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ปี (2565) (ทุกคร้ังท่ีประชาชนมาใช้บริการ)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจท่ัวประเทศ
ด าเนินการเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ

   (งบกลาง)

เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ปี (2564) (ทุกคร้ังท่ีประชาชนมาใช้บริการ)

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0403
ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี การด าเนินการในช้ันพนักงานสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วย่ิงข้ึน

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

MS1.2MS3 MS1
MS4.1

MS2MS2.2 MS4.2MS4 MS4

MS1.1, MS2.1 
MS3.1, MS3.2

๕๐



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2) ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
2565)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 2 คร้ัง ต่อปี

ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 คร้ัง ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 
2565)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวในวันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยJan-63

ด าเนินการเช่าและติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบท่ีเก่ียวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของบุคคลในการปล่อยช่ัวคราว

2 ปี (2564 - 2565)

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0404
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ส านักงานยุติธรรม

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

MS1
MS3

MS2

MS3 MS3MS4.1

MS2

MS3 MS4.2
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1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ อส.  - ปปง.

ศย.  -

ยธ.  - 

ธน.  - 

ปปช.  -

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ม.ค. - ธ.ค.65)

มีทรัพยากรด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (สกบ.)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และ
การสอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท.) (ก.ค. - ก.ย.64)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.) (ม.ค. - มิ.ย.64)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.(กม.))

มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.,บช.ศ.)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรม

BR0405
มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

MS1 MS2 MS3
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2.5 
ต่อปี 

ปี 2562 = ร้อยละ 
1.66 

ที มาของข้อมูล : 
สศช. 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย  

โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรก 

ที ได้รับการจัดอันดับ
ทั้งหมด 

ปี 2563 = อันดับ
ที  29 

ที มาของข้อมูล : 
สถาบันการจัดการ

นานาชาติ 
2. กระจายความเจริญและความเข้มแข็ง

ของภาคสังคม 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ด้านรายได้ 

ลดลงเหลือ 0.41 ปี 2562 = 0.420 
ที มาของข้อมูล : 

สศช. 
3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไก

สถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 

อยู่ในอันดับ 2 
ของอาเซียน 

ปี 2563 = อันดับ 
23 ของโลก และ
อันดับ 2 ของ

อาเซียน 
ที มาของข้อมูล : 

สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที ยวคุณภาพสูง 
3. การเพิ มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื อเป็นพลังในการขับเคลื อนเศรษฐกิจ 
 

๕๕



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง BR0501
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.3 (MS6.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.3 (MS7.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 8 (MS8)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 8.3 (MS8.3)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ส่งเสริมการท้าปศุสัตว์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม
** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตท่ีมีมาตรฐานแก่เกษตรกรเพ่ือพัฒนาเป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพ่ือบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บริหารจัดการน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดหาพันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือขายสินค้าในราคาท่ีสูงข้ึน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มีการขยายพ้ืนท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ท้ังพืช ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใต้แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสู่การปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว์ และประมงท่ีมี ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS1.2 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS4.1 MS4.3 MS5.1 MS5.2 MS6.1 MS6.2 MS7.1 MS7.2 MS7.3 MS 8.1 MS8.2 

MS1.1 MS4.2 

MS1 MS2 MS3 MS4
MS5 MS6 MS7 MS8

๕๖



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดเก่ียวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) สร้างเร่ืองราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เก่ียวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข 

เป้าหมายย่อยท่ี 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3) จัดท าเอกสารสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าและสิทธ์ิอ่ืนๆ ให้เป็นสากล 

เป้าหมายย่อยท่ี 4.4 (MS4.4) แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างจริงจัง โดยก าหนดหน้าท่ีการปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน 

เป้าหมายย่อยท่ี 4.5 (MS4.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

สนับสนุนการท่องเท่ียวเรือส าราญทางน้ า ต.ค.63-ก.ย.65

ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) ต.ค.63-ก.ย.64

เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเรือส าราญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดท า Co-Production Treaty ให้เกิดระบบการผลิตร่วม (Co-Production) ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธุรกิจเก่ียวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Ecomomy) 
จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตและสร้างสรรค์เร่ืองราว (Content) จากอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันให้มีการวางมาตรฐานธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพเพ่ือยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านท่ีพัก ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันให้โรงแรมหรือท่ีพักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มากท่ีสุด ต.ค.64- ก.ย.65

เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียว (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล ต.ค.64- ก.ย.65

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ต.ค.64- ก.ย.65

การลดความซ  าซ้อนเพ่ือ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ต.ค.64- ก.ย.65

การสร้างความรู้เข้าใจเก่ียวกับ HAPPY MODEL มี.ค.64 - ก.ย.64

การขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏิบัติในพื นท่ีจริง ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

 - องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน 
(องค์กำรมหำชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขับเคล่ือน Happy Model มี.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock) BR0502

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเท่ียวสูงข้ึนและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

MS1.2, MS1.3, MS1.4, MS1.5, MS2.1, 
MS 2.2, MS 3.1, MS3.2, MS4.1, 

MS1.1 , MS5.1 MS1.
MS1MS2 MS3 

๕๗



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

 - ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)  - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

 - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

 - ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.4 (MS5.4)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

แพลตฟอร์มเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้ในการประกอบธุรกิจของ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ฐานข้อมูลด้าน SME เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม ต.ค. 64-  ก.ย. 65

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ท้ังทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

การเช่ือมโยงข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มีสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน เข้าสู่การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐได้ มิ.ย. 63 - มิ.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

Startup เข้าถึงข้อมูลสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

One Stop Service ส าหรับ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการเร่ิมต้นธุรกิจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การส่งเสริม SME ให้น าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่แรงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDS หรือ SP) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพ่ิมประเภทรหัสการจัดเก็บข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการท่ีค้างช าระสินเช่ือเกิน 3 เดือนท่ีเกิดจาก
ผลกระทบภัยพิบัติและโรคระบาด

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การออกเกณฑ์มาตรฐานเร่ืองระยะเวลาในการช าระหน้ีทางการค้าให้แก่ SME ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพ่ิมผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME  มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME  มี.ค. 63 - พ.ย. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศท้ังประเทศเพ่ิมสูงข้ึน
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME
3. จ านวนวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

MS1
MS 1.1

MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4,4.1, 5.1,

MS2 MS3 
MS4 MS5

MS 1.2 1.3 

MS 4.2

๕๘



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมเจ้าท่า  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 - ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)  - กรมการกงสุล

 - กรมการขนส่งทางบก  - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ด าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

การเตรียมการรองรับเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย -

การอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากัด มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

กระทรวงพาณิชย์

MS1.1 
MS4.3 MS1

MS2
MS1.2
MS1.3MS3

MS4
MS2.1 
MS3.1
MS4.1

MS4.2 

๕๙



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย

3.สภาอุตสาหกรรม

4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ))

6 สป.อว. (สนผ. 
สมอ. สสอ. )

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน 
ส าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างย่ังยืน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้ว
เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

5. 4 ทปอ. (ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลังคนท่ีมีทักษะและความพร้อมเพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

MS1
MS2
MS3
MS4

๖๐



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

โลก (SDGs) 

ไทยอยู่ในอันดับต่่ากว่า 
50 ประเทศแรกของ

โลก 

ปี 2562 = ไทยอยู่
ในอันดับที่ 40  

จาก 162 ประเทศ 
ทั่วโลก 

ที่มาของข้อมูล :  
SDG index and 

dashboard 

2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้่า สร้างความเป็นธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 
โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและ
ฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็น
ฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันดับความหลากหลายทางพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ และถ่ินที่อยู่ในระดับ

โลก (BHI) 

ไทยอยู่ในอันดับต่่ากว่า 
114ประเทศแรก 

ของโลก 

ปี 2563 = ไทยอยู่
ระดับท่ี 114 จาก 

180 ประเทศทั่วโลก 
ที่มาของข้อมูล : 

มหาวิทยาลัย Yale 4. เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการ
พัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
3. การบริหารจัดการน้่าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

๖๓



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรัพยากรน้ า *- กรมท่ีดิน

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - กรมทรัพยากรทางธรณี  - กรมธนารักษ์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมสรรพากร

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.๓ (MS3.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

มีกลไล/เคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนอุตสหากรรมท่ีใช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

เพ่ิมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพ่ิมข้ึน ม.ค. 64 - ต.ค. 66

พ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟ้ืนฟูดูแลอย่างเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจัดการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พ้ืนท่ีป่าไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรป่าไม้และท่ีดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนท่ีป่าไม้ถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

 
แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

BR0601
1. หยุดย้ังและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน
3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

MS3,4MS1,2

๖๔



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยืนยันค่าพิกัดตามร่างแผนท่ีฯ

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม
** เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS 2.3) เป็นการด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา ม.ค.64 - ก.ย.65

บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา ม.ค.64 - ก.ย.65

ให้ความรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กับส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนท่ี ในเขต 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง มี.ค.64 - ก.ย.65

รับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง ในการจัดท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มี.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ .ศ. .... มี.ค.64 - ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีร่างแผนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ม.ค.64 - ก.ย.65

22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จัดท าบันทึกข้อตกลงคู่จังหวัดและเห็นชอบร่างแผนท่ีฯ ร่วมกัน ม.ค.64 - มี.ค.64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด BR0602

1) มีความชัดเจนท่ีเป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพ้ืนท่ีทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

MS1,2,3

๖๕



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)

กรมชลประทำน

กรมทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4(MS4)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพ่ึงพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่ือมโยง
และฟ้ืนฟูเส้นทางอย่างเป็นระบบในพ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

BR0603การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนท่ีเหมำะสมกับภูมิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ป่ำ และพลังงำนอย่ำง
บูรณำกำร เพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพ่ิมพื นท่ีป่ำด้วยวนเกษตร เกิด
ผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภำพ
อำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผันผวน

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นท่ี เพ่ือร่วมกันด้ำเนินกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื นท่ีนอกเขตชลประทำน

ส.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นท่ีน้ำร่องด้ำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ิมศักยภำพและทักษะด้วยองค์ควำมรู้ เพ่ือให้ชุมชนมี
เคร่ืองมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะห์ให้เข้ำใจปัญหำของพื นท่ีตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทุนน ้ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล เน้นให้
ชุมชนเป็นเจ้ำของน ้ำมำกกว่ำกำรเป็นผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพ่ีเลี ยงท่ีช่วยให้ค้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ โอกำส 
สำมำรถพัฒนำทักษะด้ำนกำรจัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มิ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื นท่ีนอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพ่ึงตนเอง น้ำไปสู่
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับพื นท่ีใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟ้ืนฟูเส้นทำงน ้ำอย่ำงเป็นระบบในพื นท่ีเหนืออ่ำง
เก็บน ้ำล้ำเชิงไกรและเหนืออ่ำงเก็บน ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

MS3MSMS MS4MS3MS4MS1,MS2, MS3, MS4

๖๖



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพิษ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  - กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวัดระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 - เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.6 (MS1.6)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากท่ีด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษได้ส าเร็จ

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

 
แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

BR0604

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ม.ค. 64

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 64

ผลการจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ม.ค.64

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ต.ค. 64

กลไกการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

การเสนอขอต้ังงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 

ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมจากผู้ท่ีก่อมลพิษส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณท่ีสามารถกลับมาด าเนินการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ก.ย. 65

ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพ้ืนท่ี แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

MS1.6 MS2.2,2.3MS2.1MS1.5MS1.4MS1.1,1.2

๖๗



 



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๗. ด้านสาธารณสุข 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะ จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
ของประชากร 

ร้อยละ 50 
 

ปี 2562 = ร้อยละ 
88.72 

ที่มาของข้อมูล :  
กรมอนามัย 

2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่
จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุม

ด้วยบริการผู้ป่วยนอก 
(ambulatory care sensitive 
conditions : ACSC) ลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 100 
 

ปี 2562 = ไม่เกิน
ร้อยละ 100 

ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวง

สาธารณสุข 
3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่

ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบ 
บริการสุขภาพ 

อันดับที่ 1 ใน 25 
 

ปี 2561 = อันดับ
ที ่27 

ที่มาของข้อมูล : 
Bloomberg 
Health Care 

Efficiency Index 
4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความ

เหลื่อมล้ าลดลง 
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนา

คนด้านสุขภาพ 
ทุกจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 

0.67 
 

ปี 2562 = 0.5843 
ที่มาของข้อมูล : 

ส านักพัฒนา
ฐานข้อมูลและ

ตัวชี้วัดภาวะสังคม 
5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรค

อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

 

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้
สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 5 
 

ปี 2562 = เพ่ิม
เป็นร้อยละ 5 

ที่มาของข้อมูล : 
กรมควบคุมโรค 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
2. การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่

ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้าน

การเงินการคลัง 
5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและ

ท้องถิ่น 
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แผนการปฏริปูประเทศดา้น

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพใน
ภาวะฉกุเฉนิ)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสุข

การปฏริูปการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม่ เพ่ือความ
มัน่คงแหง่ชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมีระบบงานความมัน่คงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมัน่คง
แหง่ชาตดิา้นสุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดท้กุภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม่ อย่าง
รวดเร็ว เปน็ระบบ มีความเปน็เอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมือจากทกุภาคส่วน
แบบบรูณาการและยัง่ยืน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ทีส่อดคล้องเชือ่มโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัแหง่ชาติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาติ  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มีแผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิิทลั ทีส่ามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime 
ครบทกุองค์ประกอบทัง้ในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ โรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65
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ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เปา้หมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มีการขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการ
จัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วัน ก.ย.64 - ธ.ค.65

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคุ้มครองและเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น ก.ย.64 - ธ.ค.65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพฒันาการตรวจวินิฉัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคง
ด้านสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65

มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม.

MS5.1 MS3,4,5
MS4.1-4.3

MS2.1 
MS1.1 MS4.1-4.3

MS5.2-5.3
MS5.4

MS3.1 MS5.1
MS5.4-5.5

MS3.3

MS1
MS4

MS1-2

MS5.2-5.3

MS1.1 
MS2.1 MS3,5

MS2MS2.2 MS3.1
MS3.2

MS5.5MS3.3

MS2.2MS4.1-4.2 
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แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน สาธารณสุข

กิจกรรมปฏิรูประเทศท่ี 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)  

 มี.ค.64 - ก.ย.64

มี.ค.64 - ธ.ค.65

 
  

 มี.ค.64 - ก.ย.64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย

BR0702

ผู้ป่วยและคนวัยท างานท่ีเส่ียงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับ
การรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (กองสาธารณสุขท้องถ่ิน)
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

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

นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ี
บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

นโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ีเช่ือมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ 
มี 1 โครงการ    
                    1. โครงการขับเคล่ือนนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานท่ีท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท่ีเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ /ประกันสุขภาพ 
(กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)   
                        1.1 กิจกรรม : พัฒนานโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานท่ีท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท่ีเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ /ประกันสุขภาพ   
      
                        1.2 กิจกรรม : ประกาศนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานท่ีท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท่ีเช่ือมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ /ประกันสุขภาพ 
เครือข่ายร่วมด าเนินการ : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กอง
สวัสดิการแรงงาน/ กองความปลอดภัยแรงงาน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน       

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานท่ีท างานรัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ท่ีมีการบูร
ณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในองค์กร  
มี 1 โครงการ    
                    1. โครงการจัดท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานท่ีท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
                        กิจกรรม : จัดท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานท่ีท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน  
ผลผลิต : แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ประกอบด้วย แนวคิดการเป็นองค์กรสุขภาพ , 
องค์ประกอบ (บทบาทผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน), กลไก, กิจกรรมด าเนินงาน, เน้ือหาหลักสูตรการอบรม, การวัดและ
ประเมินผล
เครือข่ายร่วมด าเนินการ : กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม , กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน, กรมอนามัย, กรมการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)

๗๔



ล าดับ

มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ี
บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3) 

เป้าหมายย่อยท่ี 2.4 (MS2.4)

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64-ธ.ค.65

 

มี.ค.64 -  ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

มี.ค.64 - ธ.ค.64

 

มี.ค.64 - ธ.ค.64

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มี 1 โครงการ       
                    1. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ รูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
(กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
                        1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2564) 
                        1.3 กิจกรรม : ทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic review) สถานการณ์รูปแบบบริการ (Service 
Model) เชิงนวัตกรรม ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง

การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์

กลไกและมาตรการเพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเข้ากับการ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
มี 1 กิจกรรม                   
                    1. กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคบูรณาการเข้ากับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการด าเนินงาน NCD
 Clinic Plus ยุค New Normal (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

ชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย
และประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ท่ีมีการบูรณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบูรณาการกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ)

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบูรณาการกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพาครัฐ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ)

น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
ในท่ีท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ 
                    1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ ในท่ีท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ) 
                        1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงด้าน
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
                        1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ ในสถานท่ีท างานภาครัฐ 
                        1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการด าเนินงานนโยบายในท่ีท างาน (Workplace Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (ปีงบประมาณ 64-65) 
                        1.4 กิจกรรม :  การสัมมนา Chief Health Officer หน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
                        1.5 กิจกรรม : ประเมินประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การด าเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ
เครือข่ายร่วมด าเนินการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, กรมอนามัย       

๗๕



ล าดับ

มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ี
บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

เป้าหมายย่อยท่ี 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64-ธ.ค.65

 

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ก.พ.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล 
มี 1 กิจกรรม 
                    1. กิจกรรม : จัดท า MOU ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถ่ินและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช) เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล และ สถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) ภายใต้โครงการเพ่ิมสมรรถนะ Smart 
digital health และ platform  เพ่ือจัดการลดความเส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจิตอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
มี 1 โครงการ     
                    1. โครงการพัฒนากลไกและมาตรการในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ส าหรับการดูแลสุขภาพ
ประชากรวัยท างาน (กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย)

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ท่ีสนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ           
                    1. โครงการพัฒนาต่อยอดระบบบริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังวิถีใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค (กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ)

การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมท้ังการด าเนินการในพ้ืนท่ีในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือดิจิตอลเพ่ือช่วยในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 มี 1 กิจกรรม
                    1. กิจกรรมทบทวนสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการดูแลตนเอง 
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (กรมควบคุม
โรค กองโรคไม่ติดต่อ)

น าร่องและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ          
                     1. โครงการเพ่ิมสมรรถนะ Smart digital health และ platform  เพ่ือจัดการลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
                         1.1. กิจกรรมจัดต้ังสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) (เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองช่ัง
น้ าหนัก สายวัดรอบเอว เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือดท่ีปลายน้ิว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์ )
 พร้อมระบบ IoT และ Platform ท่ีเช่ือมโยงรองรับการให้บริการ สถานีสุขภาพดิจิทัลเพ่ือประชาชน (กองโรคไม่ติดต่อ+
อปท. บูรณาการ) งบกองทุนสุขภาพต าบล
                         1.2 อบรมเจ้าหน้าท่ี IT และเจ้าหน้าท่ีด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล เพ่ือจัดระบบสุขภาพดิจิทอลส าหรับเพ่ิมสมรรถนะประเมินความเส่ียงด้วยตนเองของประชาชน และ
เช่ือมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal Health Record) ท่ีน าเข้าจากสถานีสุขภาพ เช่ือมกับข้อมูลจาก
สถานพยาบาลบน national cloud platform (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 มี 2 กิจกรรม         
                     1. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลข้ันต่ า (Minimum data set of Personal Health Record) เพ่ือการ
แลกเปล่ียนระดับปฐมภูมิระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
                     2. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพ่ือการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ให้บริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ โดยเร่ิมต้นจาก Standard code เช่น ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

น าร่อง เช่ือมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด
มี 1 โครงการ          
                     1. โครงการเช่ือมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 

พ.ค.63 - มิ.ย.64

 

ม.ค.64 - ต.ค.64

๗๖



ล าดับ

มี.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ี
บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.4 (MS4.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.5 (MS4.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

 
  

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้ว
เสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีท่ีก่อให้เกิด
โรคไม่ติดต่อ  โดยเฉพาะน  าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายท่ีใช้ในภาคการเกษตร
มี 4 โครงการ 2 กิจกรรม             
                  1. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ืองการก าหนดเพดานปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเป็น
แหล่งโซเดียมสูง (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
             2. โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับเด็ก (กรมอนามัย
 ส านักโภชนาการ) 
             3. โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตรายจากสารเคมีอันตราย
ท่ีใช้ในภาคการเกษตร 
                 (กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม)
             4. โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย กฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตรายจากผู้
ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution Tax) และพัฒนาระบบเตือนภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม)
             5. กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดสถานท่ีท างานสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
             6. กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วย (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตสุขภาพ 4 เขต 
จ านวน 1 จังหวัด/เขต
มี 1 โครงการ         
                      1. โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และกองตรวจราชการ )

น าร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ิมประสิทธิผลใน
การดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพื นท่ีต้นแบบ 1 จังหวัด 
มี 1 โครงการ
                     1. โครงการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 
จังหวัด
มี 1 โครงการ       
                     1. โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับ
ประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จังหวัด (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65
ม.ค.64 - ก.ย.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

MS4.2MS1.1
MS4.1

MS3
MS2
MS1

MS3.4MS3.2 MS3.3

MS2.2

MS1.3 

MS2.5

MS2.1MS2.3
MS2.4

MS3.1
MS1.2

MS4.4 MS4
MS5

MS4.
MS4.5
MS5.1

๗๗



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบันพระบรมราชชนก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านักงานประกันสังคม

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสุข

ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม
 เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิน่

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

BR0703การปฏรูิประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) 
กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

เม.ย. - ม.ิย. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสรา้งและบรหิารจัดการผู้บรบิาลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย 

คณะกรรมการบรูณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - ม.ิย. 64

เม.ย. - ก.ย. 64

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ 

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด 

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สูงอายุและระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ที่บรูณาการขอ้มลูของทกุหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับ
การพึ่งพา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 2 หลักสูตร เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ พร้อม
คู่มือและการประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65เรง่รดัสรา้งผู้บรบิาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชกิในครอบครวั

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ไดร้บัการฝึกอบรมใหม้ศัีกยภาพในการจัดการดแูลผู้สูงอายุในชมุชน

๗๘



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพและการสื่อสารส าหรบัผู้สูงอายุแบบบรูณาการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดย
มี Platform กลาง 1 ระบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่าง
น้อย 3 รูปแบบ/กลไก

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดย
ใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทย์ประจ าครอบครัว อย่างน้อย 3 
ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กับการฝึกปฏบิติัจริง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน 

มี.ค. 64 - ก.ย. 64

ระบบ/รปูแบบการบรบิาล รกัษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชมุชน และรปูแบบ/กลไกการเงนิการคลังเชงินวัตกรรมเปน็ส่วน
หน่ึงของระบบสุขภาพปฐมภมูิ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 - 6

MS 1.3
MS 1.4        
MS 4.6

MS 1.1
MS 1.2
MS 4.1

MS 1.4
MS 2.1 - 2.2
MS 3.1
MS 4.2 - 4.5
MS 5.1 - 5.2
MS 6.1 - 6.2
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบัญชีกลาง
 กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบัน
การแพทย์

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กร
ปกครองส่วน

 -  สถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็ระบบเดียวกันทั้งรัฐและเอกชน

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เม.ย.-ธค.65

 มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเปน็มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกัน 
เช่น กลไกการเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบรูณาการบริการ P&P ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และกองทนุที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบรุณาการงบประมาณและกิจกรรม P&P อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย..65

มกีารพัฒนาและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั และน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบรูณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง มีมาตรฐานและบริหาร
จัดกา
รระบบเดียว
โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จ าเปน็และกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียวส าหรับทั้ง
คนไทยและคนต่างด้าว

มีการน าข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ โดยมี สปสช.เปน็หน่วยงานหลักในการคืน
ข้อมูลใหก้ับหน่วยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภาพฒันาการเศรษฐกิจ
ฯ)  หน่วยบริการ และประชาชน

คนตา่งดา้วทกุคนที่เขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมทีางเลือกรปูแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบงัคับไปยังคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย 
และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ ตามหลักการประกันสุขภาพภาคบงัคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจ่ายสมทบเหมาะสม และ
บรูณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักทอ่งเที่ยว (2) ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่าง
ด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพสูิจน์สถานะและสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีค.-กค.64

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข 

การปฏรูิประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วข้องใหม้ีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัว่ถึง 
เพยีงพอและยัง่ยืนด้านการเงินการคลัง BR0704
(1) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วข้องทีม่ีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทัว่ถึง เพยีงพอ และยัง่ยืนด้านการเงินการ
คลัง อีกทัง้ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเป้าหมายของการปฏรูิปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ 
สามารถบรรลุผลส าเร็จเพิม่ขึน้  โดยมุง่เน้นการบูรณาการ 8 ระบบทีส่ าคัญ ได้แก่ 1. ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(P&P), บริการปฐมภมูิ (Primary Care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ทีบ่้าน (Comminity/Home Care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 2. ระบบการบริหาร
จัดการ รวมทัง้สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 3. ระบบ
งบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีต่่อเนือ่ง 4. ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ทีบ่้าน  5. ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ
สุขภาพ 6. ระบบประกันสุขภาพคนต่าวด้าว 7. การจัดบริการทีเ่น้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    
(2) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึงและมีความพงึพอใจเพิม่ขึน้

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) 

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงนิการคลังและการบรหิารจัดการดา้นบรกิารสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั		 มค.64-กย.65 

มยิ.64-กย.65มกีารน ารอ่งการจัดบรกิารแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ

๘๐



ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงนิการคลังและการบรหิารจัดการดา้นบรกิารสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั		 มค.64-กย.65 เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)
 ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พงึประสงค์

มิย.64-กย.65

มิย.64-กย.65

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้ง มคี.64-ธค.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเปา้หมายการปฏรูิประบบหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้ง ข้อเสนอในการพฒันา/
ขยายผล ข้อจ ากัดและปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทกุ 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

มีกิจกรรมหรือพื้นที่น าร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เปน็กลไกบรูณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่  ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บา้น (Home chemo,
 palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปที่ไหนก็ได้ในเขต เปน็ต้น	

MS1.2MS1.1

MS1
MS2
MS3
MS4
MS5

MS1.3 MS1.4
MS3.1

MS1.5
MS4.1
MS4.2

MS2.1
MS3.2
MS5.1

๘๑



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่
1(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การปฏิรปูเขตสุขภาพให้มีระบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการรว่มรบัผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบันวจิยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย ์กระทรวง
สำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) 
ด้านภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบ
ประกันสุขภาพ และกองทนุที่เก่ียวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเปา้หมาย) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข

ประเทศมีเขตสุขภาพทีม่ีระบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน มีความคล่องตัว ประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล สามารถท าให้เกิดผลส าเรจ็ในพ้ืนทีต่ามเป้าหมายของการปฏิรปูประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

BR0705

MS2 MS3 MS1
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารเทศ 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารเทศ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
เสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบ
ธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการ
สื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ
ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของ
การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information 

Literacy :MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) โดย
ส านักงานคณะ กรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่  
(1) การเข้าถึง (2) การประเมิน 

และ (3) การสร้าง 

สถานภาพการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ

มีคะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

73 คะแนนขึ้นไป 

ปี 2562 = คะแนน 
68.1 

ที่มาของข้อมูล :  
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
2. การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
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1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)  - สภำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)  - สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) สร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเพ่ือรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบาะแสเพ่ือท า
การตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดมาตรการประเมินผลการด าเนินงานด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขข่าวปลอมส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวัลหรือการยกย่องเม่ือให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารท่ีมี
เน้ือหาไม่เหมาะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0801
1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานท่ีมีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ท่ีสอดคล้อง
ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสเทศ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บุคลากรของภาครัฐได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้ท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิด มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

การสืบสวนโดยการตรวจวิเคราะห์หลักฐานการกระท าความผิดท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ด าเนินการเชิงรุกกับผู้กระท าความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายตามข้ันตอนจนส้ินสุดกระบวนการ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการ
ยืนยันภาครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด

น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับการน าเทคโนโลยี อาทิ ระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและจัดการกับข่าวปลอม 
และปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

MS1, MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3,
MS4.1, MS4.2, MS5.1, MS5.2, MS5.3
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1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

การก ากับดูแลส่ือออนไลน์

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)  - สภำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร  

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมบนส่ือออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการผลิตและการเผยแพร่เน้ือหาให้มีคุณภาพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวัง มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0802
1) มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีสถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคส่ือ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ือได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิท่ีพึงมีในการท าธุรกรรมการส่ือสารท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของ
ผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับคดีท่ีใช้ส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมืออย่างเคร่งครัด
 ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าท่ีครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเน้ือหาของส่ือออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภาครัฐสร้างระบบการให้รางวัลหรือการยกย่องส่ือท่ีมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลและเน้ือหาต่อสังคม

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ส่ือทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เน้ือหา

MS1, MS2, MS3, MS4.1, MS4.2, MS5, MS6

๘๗



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 - ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  - สถาบันอุดมศึกษา

 - โรงเรียนในสังกัด กทม.

 - กระทรวงวัฒนธรรม  - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

กระบวนการส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการ
ส ารวจไปปรับปรุงการรู้เท่าทันส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 
จัดท าตัวช้ีวัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลส่ือและสารสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

บุคลากรผู้สอนด้านการส่ือสารมีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปล่ียนแปลงด้านการส่ือสารในยุคดิจิทัล และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันส่ือส าหรับเยาวชน รวมท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 - กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี

 - หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะการส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

ต.ค. 63- ก.ย. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0803

1) หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565
2) ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวช้ีวัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และ
ประเมินคุณค่าข้อมูลส่ือและสารสนเทศได้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่
       (1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความส าคัญของผู้ให้บริการข้อมูลส่ือและสารสนเทศต่อสังคม
       (2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เช่ือมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบ้ืองต้น เพ่ือ
ประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับและแหล่งท่ีมาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเช่ือถือข้อมูลส่ือและสารสนเทศและแหล่งท่ีมาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลส่ือและสารสนเทศท่ีรวบรวมได้
3) จ านวนรายการท่ีมีเน้ือหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพ่ิมข้ึน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดท าเน้ือหาของส่ือส าหรับเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจถึง
กระบวนการในการท าข่าว ท าส่ือ เกิดความตระหนักในการน าเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ จรรยาบรรณในการท าส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือแบบออนไลน์ (MOOC) เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ล าดับ

        เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (M2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย

ส่ือ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจิทัล ต.ค. 63 - ก.ย.65

ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจ าเป็น ประโยชน์จากการรู้เท่าทันส่ือ ส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักรู้ การเลือกบริโภคส่ือ การแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนท่ีรู้เท่าทันส่ือ

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

๘๘



เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

ล าดับ

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

สร้างให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษากลายเป็นผู้เช่ียวชาญและมีความสามารถในวิชาชีพท่ีมีพ้ืนฐานด้านผู้ส่ือข่าว นักข่าวในการ
เป็นกลุ่มนักส่ือสารมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชน/เครือข่ายนักส่ือสาร มีความรู้เท่าทันส่ือและข่าวปลอม สามารถส่ือสารข้อมูลกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

MS3

MS1.2MS1.3MS1.2 MS1.1 MS1.1 
MS1.2
MS1.3
MS2.1
MS3.1
MS4.1
MS4.3

MS1
MS2

MS1.2MS2.2 MS3.1 MS3.1 MS4.3

๘๙



 



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๙. ด้านสังคม 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ
และภาคบังคับแก่ประชาชนทุก
กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองหลังเกษียณ 

 

มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทยมี
หลักประกันรายได้หลัง

เกษียณทีเ่พียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของการออก
กฎหมายร้อยละ 50 โดย ร่าง 
พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. ..... ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎกระทรวงเรื่องสิทธิประโยชน์
ของสมาชิก กอช. ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ในหลักการ ร่าง 
พ.ร.บ.กองทุน

บ าเหน็จ 
บ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ตามท่ี

กระทรวงการคลัง
เสนอ 

(30 มี.ค.64) 
2. อปท  .มีข้อมาลทางสังคม ในพ้ืนที่  

เพ่ือน ามาใช้ จัดระบบสวัสดิการ
สังคม (Social Safety Net) ที่
สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

มีฐานข้อมาลทางสังคมในระดับ
พ้ืนที่ที่เชื่อมโยงใน 

ทุกมิติ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมาล ทางสังคมระดับพ้ืนที่
ร้อยละ 50 โดยฐานข้อมาล ได้รับ
การออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมาล ที่สามารถบารณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเสร็จ 

ยังไม่มีข้อมาลตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมาล : 

กระทรวงมหาดไทย 

3. ชุมชนในเขตเมือง มีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่า
เทียม อันจะน าไปสา่ความเสมอ
ภาคใน สังคม 

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง 

ระดับความส าเร็จของการออก
กฎหมาย ร้อยละ 50  

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ .ศ.  .... ผ่าน

ความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทย และระเบยีบ
เกี่ยวกับชุมชน ของ

กรุงเทพมหานคร มีการพิจารณา 
ทบทวน ปรับปรุง ในประเดน็เรือ่ง
คณะกรรมการชุมชน ที่จะเอ้ือต่อ
การสร้างชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล 

พ .ศ . 2564 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
2. ผลักดันให้มีฐานข้อมาลทางสังคมและคลังความรา้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. การปฏิราปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
4. การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
5. การสร้างมาลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน Dec-64
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช . Dec-64
เสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา Dec-65

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา Sep-65
ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้ Dec-65
มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช Dec-65

มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... Dec-65
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ .ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) Apr-64
ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Sep-64

กระทรวงการคลัง
 - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) 
 - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้านสังคม 
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านสังคม

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ BR0901
ประชาชนมีความม่ันคงด้านรายได้เม่ือถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท างาน

MS1.1 MS1.2 MS1.3 MS1.4,MS2.3MS2.1,MS2.2
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  - ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

 - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์  - กรุงเทพมหำนคร

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนท่ีท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล ส าหรับการประกอบอาชีพท่ีรวดเร็ว น่าเช่ือถือ และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านสังคม

ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย BR0902

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน )

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี ม.ค.-ธ.ค. 64
มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน ก.พ.-มี.ค. 64
มีระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลในระดับพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ม.ค.-ก.ค. 65
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ม.ค.-มิ.ย. 65
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มิ.ย.-ก.ค. 65
มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล ก.ค.-ต.ค. 65
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ก.ค.-ก.ย. 65
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ก.ย.-ต.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต.ค.-ธ.ค. 65
แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65

MS1 MS1.1 MS3 MS4MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS3.2 MS4.1 MS4.2MS1.2
MS 2
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ ภายในปี 2565 ม.ค.64 - ธ.ค.65
การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเช่ือมโยงฐานข้อมูล ตาม พ .ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ม.ค.64 - ธ.ค.64
การเช่ือมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเช่ือมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ ม.ค.64 - ธ.ค.64
มีระบบการให้บริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ม.ค.64 - ก.ย.64
การพัฒนาระบบบัตรประจ าตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.ค.64 - ธ.ค.64

การส ารวจคนพิการท่ีตกหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เช่ียวชาญด้านคนพิการ ม.ค.64 - ก.ย.64

การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนค าขอมีบัตร
ประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

ม.ค. 64 - มี.ค. 65

ลดเอกสารประกอบการยืนค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ม.ค.64 - มี.ค.65

การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ท่ีปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน ม.ค.64 - มี.ค.65
การแก้ไขการวินิจฉัย การประเมินความพิการ ค านิยามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ม.ค.64 - มี.ค.65
การประเมินความพิการเชิงประจักษ์ ม.ค.64 - มี.ค.65

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ  - องค์กรด้านคนพิการ  - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงแรงงาน  - ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  - ส านักงานสถิติแห่งชาติ -กรมการแพทย์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านสังคม

การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง BR0903
(1) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ
(2) ฐานข้อมูลคนพิการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลส าคัญต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้คนพิการได้รับการ
สนับสนุนอย่างรอบด้าน

Ms1.1/1.2/2.1Ms1.3/ 3.1 Ms3.2/ 4.1 Ms4
Ms1/ Ms2Ms3 Ms 4.2

๙๖



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

กรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครอง

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
มีระบบการติดตามผลการจัดต้ังชุมชน และผลการด าเนินงานของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ค.64 - ม.ค. 65
มีแนวทางการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ค.-ส.ค. 64
มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

กทม. ทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ม.ค.-ก.ย. 64
แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.... ม.ค.-ก.ย. 64

แก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ..... ม.ค.-ก.ย. 64

มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... ม.ค.-พ.ค. 64
จัดท าร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ความ
เห็นชอบร่างระเบียบ ม.ค.-เม.ย. 64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม.ย.-พ.ค. 64

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ช่ือเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สังคม

การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง BR0904
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง

Ms1 ML2 MS3Ms1.1 Ms2.1 MS2.2MS3.1
MS3.2

MS4.1Ms1.2 MS4.2
MS4

๙๗



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

ศึกษาความเป็นไปได้ในการต้ังหรือควบรวมองค์กรท่ีจะช่วยซ้ือขายท่ีดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซ้ือ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเส่ียง 
การใช้ท่ีดินท่ีรัฐให้ใช้ให้เช่า หรืออ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าท่ีดิน และเร่ิมประเมินมูลค่าท่ีดินของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิท่ี ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ติดตามอนุบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดท่ีดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส านักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือให้สามารถซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เร่ิมปฏิบัติการให้เช่าซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าท่ีเหมาะสมและจ าเป็น ท้ังการสร้างความตกลงกับกรมท่ีดินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินปฏิรูปและนโยบายจัดท่ีดินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิม
มูลค่าท่ีดิน ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท า

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จัดท านโยบายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินปฏิรูป และนโยบายจัดท่ีดินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิมมูลค่าท่ีดินตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าได้

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (สคทช.)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  - ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

- กรมธนำรักษ์  - กรมท่ีดิน  - สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรท่ีดิน (องค์กำรมหำชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้านสังคม 
1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ด้านสังคม

การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน BR0905
เกษตรกรและคนยากจนท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินจากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ท่ีดินท่ีได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึง
แหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ

MS1.1 MS 1

- MS2
- MS3
- MS4
- MS4

MS1.2

๙๘



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑๐. ด้านพลังงาน 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
พลังงานของประเทศ 

อับดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงาน Energy infrastructure 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่
ได้รับการจัดอันดับ

ทั้งหมด 

ปี 2562 = อันดับที่ 
25 ที่มาของข้อมูล 

: สถาบันการ
จัดการนานาชาติ 

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
(Energy intensity)  

(พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ/
พันล้านบาท) 

7.50 
พันตันเทียบเท่า

น้้ามันดิบ /พันล้าน
บาท 

 ปี 2562 = 7.54 
ktoe/พันล้านบาท 
ที่มาของข้อมูล : 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
 

๑๐๑



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่1 (Big
 Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก /น้อย/เท่ากบั 
จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรอืกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีระบบ KPI ส าหรบัการตดิตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ต.ค. 63 - กย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบักระบวนการอนุมัต ิอนุญาตของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ม่จ าเป็น และปรบักระบวนการอนุมัตโิครงการภาครฐัและเอกชนให้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากขึ้น อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วย
กระตุน้การลงทุนทางดา้นพลังงานของประเทศ และลดตน้ทุนทีเ่กิดจากการระบบทีไ่ม่มีประสิทธภิาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัตอินุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service ดา้นกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิ
BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
จา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ . ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัตัง้เป็น One Stop Service อยา่งแท้จรงิ  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 

๑๐๒



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

มีข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจบุนั

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยู่ภายใตก้ระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าให้เขา้ถงึและเชื่อมโยงขอ้มูล

มีขอ้ตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนขอ้มูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาตภิายใตก้ระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR1002

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบรูณ ์และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจดัเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับดา้นพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลักในการน าข้อมูลดา้นพลังงานมาวเิคราะห์วจิยัเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งดา้นการ
ตดัสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจดา้นพลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

MS 1 MS 2 
MS 3 
MS 4 

MS 3.1 
MS 3.2 

๑๐๓



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายยอ่ย

มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน

มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

ม.ีค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ BR1003

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจดัการพลังงาน (Energy Service 
Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกนิบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ิย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจดัการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ธ.ค. 65

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 

๑๐๔



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที ่4 เพ่ือการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสรา้งฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004

สรา้งมูลค่าเพ่ิมจากทรพัยากรปโิตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสรา้งรายไดใ้หกั้บประชาชน พรอ้มกับรองรบัการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน และ
สรา้งอุตสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปน็กลไกในการขับเคลือ่นประเทศเข้าสู ่Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  (EEC ใหเ้สนอคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลังงานทบทวนหน่วยงานเจา้ภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรและสิทธปิระโยชน์ส ำหรับกำรพฒันำอตุสำหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวนัออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ทีม่ีมูลค่าสูงขึน้และรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศดา้นพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสรมิการลงทนุปโิตรเคมีระยะที ่4 ในระยะยาว

MS 1 MS 2.1  MS 2 

๑๐๕



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้นี ้จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกจิกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟา้และลักษณะความต้องการใช้ไฟฟา้ (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผน
พฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ธ.ค. 65

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ก.ย. 65มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

น ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.) ธ.ค. 65

มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 64

ม.ีค. 65

มีแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบักา๊ซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

ม.ิย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง (สนพ./ส านักงาน กกพ.)

จดัหากา๊ซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกดิการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างการแข่งขันกจิการไฟฟา้ของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

MS 1 
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MS 1.1 MS 1.2 
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MS 2.1 
MS 3.3 

MS 2.2 
MS 2.4 
MS 3.2 
MS 3.4 
MS 3.5 

MS 2.3 

๑๐๖



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๙

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยดีขึ้น 

(Corruption Perceptions 
Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต  
 อยู่ที่ 40 คะแนน 

ปี 2562 =  
36 คะแนน 

ที่มาของข้อมูล : 
Transparency 
International 

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 65  
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 ปี 2563 = 13.19 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 

๑๐๙



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ อย่างน้อย 2 ด้าน

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมำ บูรณำกำรร่วมกัน ร่วมกับส ำนักงำน ป .ป.ท.และส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ด้ำนกำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ำยจำกกำรทุจริต

 - เกิดการประชุมแกนน าภาคีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงาน 5 จังหวัด (ปี 64) 
 - เกิดการประชุมแกนน าภาคีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงาน  39 จังหวัด (ปี 65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดกำรเช่ือมโยงกลไกในระดับพ้ืนท่ี กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง (อย่ำงน้อยจังหวัดละ 5 
เครือข่ำย)

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในท้องท่ีของตนองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซ่ือสัตย์สุจริตตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

BR1101

มีแผนงาน มาตรการ และกิจกรรมส าคัญ ท่ีมีการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับ ส านักงาน ป .ป.ท. ป.ป.ช. และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนท่ี
 - ปี 2564  จ านวน 5 จังหวัด 25 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 39 จังหวัด 1,565 ต าบล

 

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
ม.ค. 65 - มี.ค. 65

มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลต่างๆ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 ป.ป.ท. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ศูนย์คุณธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ในพ้ืนท่ี รวมท้ัง การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อ
สาธารณะ ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับต าบล 
 - ปี 2564  จ านวน 15 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 1,565 ต าบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคปราะชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ช่องทาง การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 2 แนวทาง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทางท่ีปฏิบัติร่วมกันในการเฝ้าระวัง ร่วมกับ ส านักป.ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิ
ชอบ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ปี 2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

๑๑๐



เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

MS3

MS1.2

MS1.1 
MS

MS2

MS3.1 
MS2.1 MS2.2 

MS2.3 

MS3.2

MS4MS4.2 

MS4.1 

MS1.1 
MS2.1 MS2.2 MS4.2 

๑๑๑



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1) จัดท ากฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก

  - ยกร่างกฎหมายท่ีอาศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือเสนอจัดรับฟังความคิดเห็น

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

  - จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากท่ี
    เหมาะสมและเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้ในประเทศไทย

  - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และ
    คณะกรรมการปฏิรูปฯ ต่อไป

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดูและ
ตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนท่ีมีประสิทธิภาพและ
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเก็บ
รักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
ได้รับทราบ

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

ม.ค. - ธ.ค. 65

การแก้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลท่ีแสดง
ความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ท่ี
ครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และส่ือมวลชน เพ่ือปกป้องคนท่ีออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็น
โดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

สร้างการรับรู้เก่ียวกับกฏหมายฉบับน้ีในวงกว้าง เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

Jan-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านักงาน ป.ป.ช)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะท่ีประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลใน
ครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

จัดท าระบบปกปิดตัวตนเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเก็บรักษาความลับ และความ
ปลอดภัย 
(ส านักงาน ป.ป.ช)

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ท้ังการเข้าถึงความปลอดภัย การจัดท าระบบ การแจ้งผล
ข้อมูลกลับ
ผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบัติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วย
การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการ
รับรู้เก่ียวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

๑๑๒



เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

MS1
MS1.1 
MS1.2

MS2.1
MS2.2

MS3
MS3.2 

MS2
MS4

MS3.1
MS4.1

๑๑๓



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงพำณิชย์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

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

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกข้ันตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับ
หน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบน
ฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์
ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนให้รับรู้ถึงข้ันตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน และสนับสนุนให้มีการ
ใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.) ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมท้ังร่วมด าเนินการในมาตรการลงโทษ
ทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ
2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
3. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน /คดีท่ีตน
รับผิดชอบมีจ านวนลดลง
4. นิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  (ส านักงาน ป.ป.ช.
ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

จ านวนเร่ือง/คดีท่ีเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา 
เพราะการด าเนินงาน/คดีท่ีตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง)

บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับคดีทุจริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัล (ส านักงาน ป.ป.ช. 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

ม.ค. - ธ.ค. 64

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฏหมายของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.)

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว 
(ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

๑๑๔



ล าดับ
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกข้ันตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับ
หน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

นิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย์) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

M
S1

.1
M

S2
.1

 

M
S1

.2

MS1
MS2
MS3 
MS4

M
S3

.1
M

S4
.1

 

๑๑๕



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี”
   - มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 หน่วยงำน  เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย 
No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี”
   - มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No
 Gift Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน และ
บังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี”ของส่วน
รำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพ่ือรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64

มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี” ไปสู่กำรปฏิบัติ
   - มีหนังสือแจ้งแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ีส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี” ผ่ำน ศปท. 
39 หน่วยงำน

๑๑๖



ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64เป้ำหมำยย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.3 (MS3.3)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.4 (MS3.4)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.5 (MS3.5)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 3.6 (MS3.6)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้ำหมำยย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน า
หลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงด ำเนินงำนเก่ียวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำกข้อมูลท่ีได้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และส ำนักงำน ป.ป.ช. เพ่ือก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนและ
ประสำนข้อมูลเก่ียวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนินงำนเก่ียวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และ
บังคับใช้กับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐท่ีมีฐำนะเป็นนิติบุคคลเป็นล ำดับแรก ภำยในปี 2564
   - มีแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีข้อเสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เสนอเข้ำคณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมเห็นเก่ียวกับวิธีกำรประเมิน“สัตบุรุษ” ให้กับองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและองค์กรท่ีมี
หน้ำท่ีจัดท ำประมวลจริยธรรม
   - มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพ่ือใช้วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประกอบกำรจัดท ำร่ำง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐท่ีปรับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีข้อเสนอมำตรกำรเก่ียวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบำล โดยข้ันตอน
ให้จัดท ำเป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น
 พ.ร.บ. ภำยในปี 2565
   - มีข้อมูลเก่ียวกับกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์เพ่ือใช้สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกับส ำนักงำน
 ก.พ. เพ่ือประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกัน
   - มีกำรจัดต้ังคณะอนุกรรมกำรเพ่ือศึกษำเร่ืองกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  พร้อมท้ังติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - มีคู่มือค ำอธิบำยเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  พร้อม
ท้ังติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธิบำยเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตน
สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกิจจำนุเบกษำ ส.ค. 64

ช้ีแจงกำรย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตำมมำตรำ 130 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตำมมำตรำ 130 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรย่ืนและกำรเก็บรักษำบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำมมำตรำ 130 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ท้ัง 2 ฉบับ ก่อนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ท่ีเสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

๑๑๗



ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64เป้ำหมำยย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

มีหนังสือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยังหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในสังกัด และแจ้งให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในสังกัดปฏิบัติตำม
มำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม 
โดยให้มีกำรก ำกับติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยังส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีกำรแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูลเก่ียวกับพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติ ไปยังส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ในสังกัด 
   -  มีกำรแจ้งให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในสังกัดปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้
มีบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรก ำกับติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำน
ไปยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

MS 1.1

ธ.

MS 1
MS 4 

MS 1.2
MS 1.3
MS 4.1 
MS 4.2

MS 2.1MS 2.2
MS 3.3MS 3.1 MS 3.2 MS 2MS 3

๑๑๘



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กรมบัญชีกลำง
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

 - 
 -

มีนาคม 2564

เม.ย. - มิ.ย. 64

เมษายน 2564

เมษายน 2564

มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 และท่ีขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ด าเนินการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ส่งมายัง
ส านักงาน ป.ป.ท.

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ในการจัดท าแผนประเมินความเส่ียงการทุจริตแก่หน่วยงาน
ท่ีมีโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

ส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการท่ีมี
การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2564

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความ
เส่ียงการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  และแจ้งความเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ
   - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความเส่ียงโครงการ
   - มีความเห็น/ข้อเสนอแนะปังหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565  ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ และให้เสนอแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท.

มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน แนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ในการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
   - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีโครงกำรท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยท่ีก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร
มำกกว่ำ 500 ล้ำนบำท หรือเป็นโครงกำรท่ีมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมม่ันคง ในวงกว้ำง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตของ
โครงกำรดังกล่ำว พร้อมท้ังน ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมย่ืนต่อหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจ
สอบภำยในของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรท่ีมีกำรประเมินควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในปี 2565
3. หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ช้ีวัดควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในข้ันตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบับ

มกราคม 2564

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - มี.ค. 64

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
 -
 - 

ทุกหน่วยงานท่ีมีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ
พร้อมท้ังก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือย่ืนต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ท าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ

๑๑๙



ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. - มี.ค. 64

ทุกหน่วยงานท่ีมีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ
พร้อมท้ังก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือย่ืนต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ท าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ก.ค. - ก.ย. 64

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการ และ
เสนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ย่ืนต่อ ศปท. กระทรวง และส าเนาส่ง ส านักงาน ป.ป.ท.
   - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต รายโครงการ
   - มีแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม รายโครงการ

มีรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ 
คกก.ปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ 
   - มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ ติดตาม การด าเนินโครงการฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

MS1
MS 1.3 

MS2
MS 2.2

MS3MS MS MS 1.5
MS 2.1

MS 3.1

๑๒๐



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑๒.  ด้านการศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคตสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ 

ระบบการวดัผลประเมินผล ให้
มุ่งเน้นท่ีการวัดผลประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน 

มีการปรับปรุงระบบการวัดผล
ประเมินผล ให้มุ่งเน้นท่ีการวัดผล

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สัดส่วนประชากรนอกระบบ

การศึกษาวัยเรียน ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ  

(ป.1-ม.3) อาย ุ6-14 ปี 

มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
แผนการแกไ้ขปัญหาเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี  
เชิงป้องกันและแก้ไขในระยะ 5 ปี และ 

10 ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เครื่องมือส ารวจความพร้อมของ
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา

ระดับประถมศึกษา 

มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความ
พร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่

การศึกษาระดับประถมศึกษา 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

ครูอาชีวศึกษาไดร้ับการพัฒนา
ประสบการณ์อาชีพในสถาน

ประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการไดร้ับการพัฒนา

ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน 
การวัดและประเมินผล และระบบ

การดูแลผู้เรียน 

ครูอาชีวศึกษาไดร้ับการพัฒนา
ประสบการณ์อาชีพในสถาน

ประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกใน
สถานประกอบการได้รับการพัฒนา

ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การ
วัดและประเมินผล และระบบการดูแล

ผู้เรยีน 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วง
วัยสามารถเข้าถึงการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ/์

ความรู ้

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ครู ทั้งสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา 
 

มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้ง
สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่

เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเป็นครู 

ยังไม่มีข้อมลูตัวช้ีวัด 
ที่มาของข้อมูล :  

คุรุสภา 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้

ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 

๑๒๓



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศ  ที ่1
  (Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัย 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกัษะพ้ีนฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเปน็ต่อการท างาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวยัแรงงาน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์และท า
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ/พฒันาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูป
ประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับต้ังแต่ระดับปฐมวยัไปจนถึงวยัท างาน นับต้ังแต่ระดับประถมวยั
สู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การส ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Career 
Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชีวติ

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รบัการดูและและส่งเสรมิพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รบัโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หรอืระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รบัการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพ
ทีจ่ะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณติศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเป็นต่อการท างาน
และการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัยด้วยความรว่มมือระหว่างกระทรวงศึกษาธกิาร และหน่วยงานภาครฐัอ่ืนๆ
 ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ภาคเอกชน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

BR1201

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานได้รับการปอ้งกันเฝ้า
ระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทกัษะที่จ าเปน็ที่เหมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวยัจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิาร ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพฒันาที่สมวยั มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

พฒันาระบบการค้นหาเฝ้าระวงัติดตามและช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยัจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

๑๒๔



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ
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๑๒๕



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

     1.1 ส่วนราชการ     2.1 กระทรวงมหาดไทย  
           - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย

           - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวฒันธรรม (สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เปน็ต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวสิาหกิจ:สถาบนัการบนิพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ที่จ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความ
สนใจรายบคุคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการ
พฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

 มีหลักสูตรที่พฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทศัน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative 
Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะหลักและการพฒันา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. ผู้เรยีนทกุระดบัเปน็ผู้มคีวามรู ้ทกัษะและใฝ่เรยีนรู ้มทีกัษะในการด ารงชวีิตในโลกยุคใหม ่รูเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมอืงที่ตื่นรู ้มคีวาม
รบัผิดชอบ และมจีิตสาธารณะ
2. คร/ูอาจารย์มสีมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การออกแบบการเรยีนรู ้การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้มจีิตวิยาการเรยีนรู ้สื่อและการใชส้ื่อ  เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและเรยีนรู ้การวัดและประเมนิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มคีวามศรทัธาในวิชาชพีและความเปน็ครู
3. ผู้บรหิารสถานการศึกษาและผู้บรหิารการศึกษามสีมรรถนะในการบรหิารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ดา้นหลักสูตรการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู ้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ การนิเทศการจัดการเรยีนรู ้มภีาวะผู้น าทางวิชาการ มจีิตวิทยาในการ
ส่งเสรมิและสรา้งขวัญก าลังใจในการจัดการเรยีนรู ้และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดใีนการรว่มมอืกับบคุคล หน่วยงานและชมุชนในการส่งเสรมิและสรา้งระบบนิเวศการ
เรยีนรูท้ี่ปลอดภยัส าหรบัผู้เรยีน

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1202การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สูก่ารเรียนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ผู้เรยีนทกุระดบัมคีวามรอบรูท้ี่จ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการด ารงชวีิต 
การประกอบอาชพีและการรว่มพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

๑๒๖



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS1MS1.5MS1.2
MS1.3 

MS1.4 MS1.1 

๑๒๗



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รแูละบคุลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง

การปรบัปรงุระบบการประเมนิการปฏบิตังิานและสมรรถนะวิชาชพีครู

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 8 (MS8)

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชพีครขูองสถาบนัผลิตคร ูและ
การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้สีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชี้วัด สมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะ
ครแูละบคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครแูละบคุลากรทางการศึกษาและอาจารย์ใหม้คุีณภาพและประสิทธิภาพ
        (1) มรีปูแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครทูี่มปีระสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า
        (2) มหีลักสูตรการผลิตครทูี่เปน็เลิศและมรีปูแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ูตามความตอ้งการและความจ้าเปน็ตามบรบิทของสาขาวิชาและพ้ืนที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตคร ูและครพ่ีูเลี้ยงในโรงเรยีนหรอืสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีดา้นวิชาชพีครเูพ่ือน าไปสู่การ
ประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตครแูละครพ่ีูเลี้ยงตามความตอ้งการจ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ใหม้คุีณภาพ ประสิทธิภาพและมคีวามก้าวหน้าในการประกอบ
อาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีครทูั้งสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ที่เน้นใหค้รมูคีวามพรอ้มท ังทางดา้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชพี มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน็ครเูพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็
       (5) มรีะบบกลไกใหค้รแูละผู้บรหิารมกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอย่างตอ่เน่ือง อาท ิPLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous
 Professional Development) และใหค้วามความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลือครใูหม/่ครทูี่ไมม่วีุฒิทางการศึกษา
       (6) มกีารปรบัปรงุระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครโูดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรบัปรงุค่าตอบแทนที่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

BR1203

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนารปูแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลที่มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์เขา้เรยีนครแูละการพัฒนาเครือ่งมอืวัดและ
ประเมนิคุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตรผลิตครตูามสาขาวิชาและบรบิทพ้ืนที่เพ่ือสรา้งความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนารปูแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครแูละระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครพ่ีูเลี้ยงเพ่ือ
เตรยีมครทูี่มคุีณภาพและประสิทธิภาพ

๑๒๘



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน

๑๒๙



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  2. หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

        - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (กศน.)     2.3 กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากับ     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา (กก.) /สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

    2.15 การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (สทท.)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

ผู้ส าเร็จอาชวีศึกษามีทกัษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนา
ประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1204การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รูปแบบ น าไปสูก่ารการจ้างงาน
และการสร้างงาน

    2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

๑๓๐



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรยีนอาชวีศึกษาใหม้คีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบความรว่มมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู โดยใช้
พ้ืนที่เปน็ฐาน

ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

MS1
MS2
MS3

MS1
MS2
MS3

๑๓๑



 



 
 
 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

๑๓.  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 11 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบด้วย ความมีวินัย

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะการเป็นอยู่อย่าง

พอเพียง และกตัญญู 

พัฒนาและประเมินดัชนี 
ชี้วัดคุณธรรม 

คนไทย 

อยู่ระหว่างจัดท าตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมูล :  
ศูนย์คุณธรรม 

2. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

มูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมของประเทศ 

ไม่ลดลง 
จากปีก่อนหน้า 

 ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
ที่มาของข้อมูล :  -  

3. ประชาชนออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึง
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และ
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ปี 2559 = 66.8 ปี 
ที่มาของข้อมูล : 

องค์การอนามัยโลก 
นักกีฬาหน้าใหม่ที่มี

ความสามารถมีอัตราการได้รับ
คัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬา

ระดับชาติเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 5 ปี 2562 = จ านวน 563 คน  
ที่มาของข้อมูล : 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

4. ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่
เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อ
ชั่วโมงท างาน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
จากปีก่อนหน้า 

ปี 2562 = อยู่ที ่131.80 
ที่มาของข้อมูล : 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- อัตราการจ้างงานสูงขึ้นใน

ทุกภูมิภาคของประเทศ 
- การเพ่ิมขึ้นของ

ผู้ประกอบการรายย่อย 
(Micro SME,SME) 

อัตราการว่างงานลดลง
จากปีก่อนหน้า 

- ปี 2562 = อัตราการ
ว่างงาน 0.98  

ที่มาของข้อมูล : 
*ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ปี 2562 = ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.12 

ที่มาของข้อมูล : ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ

ขับเคลื่อน 
2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง

โอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 
 

๑๓๕



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงวัฒนธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธิการ

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

ปฏิรูปส่ือและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตส่ือเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนท่ี 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพ้ืนท่ี ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

BR1301การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีก าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต้นแบบชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพ่ีเล้ียงชุมชนท้องถ่ินเพ่ือขยายผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS1
MS2.1 MS3

MS2

MS2.2 MS3.1 MS3.2 MS1.1 MS1.2 

MS4

MS4.1 

ŠŢť



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 2 (Big Rock) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กรมการศาสนา ( ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 - กรมศิลปากร   - ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
 - ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผ่านการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/
ประเพณีท้องถ่ิน ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความสนุกสนานและน่าสนใจ
ให้กับเด็ก เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้าท้องถ่ินของตน ท้ังน้ี ต้ังเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพ่ือให้การเผยแพร่มีความ
น่าสนใจย่ิงข้ึน และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR 
(Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพ้ืนท่ีน า
ร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ
ท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณาการ ท่ีมีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ีเป็นหลัก

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีสถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้
ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค
 ปี 2564 จ านวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถ่ิน 2) ปี 2565 เพ่ิมข้ึนอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 
15 แห่งท่ัวประเทศ

การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพ่ือให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบท่ีสามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เช่ียวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตนแต่ละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้
มีสถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ Musuem Siam และ TK Park และ (2) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1302

ŠŢŦ



ล าดับ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

   

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ี โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area 
Base) โดยจัดให้มีคณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ท้ังน้ี ภายในปี 2564 ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะ
แผนการท างานแบบบูรณาการ ท้ังในเชิงการเลือกพ้ืนท่ี กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวช้ีวัดร่วม (Joint 
KPIs)  และให้มีการประเมินตามตัวช้ีวัดดังกล่าว

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเท่ียวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนน
สายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสร็จ

ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐใน
ด้านวัฒนธรรม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

MS1.1

MS3.2

ŠŢŧ



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  -

 - มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเท่ียวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอ าเภอ 

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.5 (MS1.5) จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถ่ินท่ัวประเทศ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.6 (MS1.6) จัดให้มีถนนกีฬา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.7 (MS1.7) สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือท่ีเหมาะสม

เป้าหมายย่อยท่ี 1.8 (MS1.8) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.9 (MS1.9) จัดให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.10 (MS1.10)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) สร้างความตระหนัก Health literate societies

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1) จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2) จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ท่ีเป็นนักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เป้าหมายย่อยท่ี 3.3 (MS3.3) พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถ่ิน

เป้าหมายย่อยท่ี 3.4 (MS3.4) พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน

เป้าหมายย่อยท่ี 3.5 (MS3.5) จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ

เป้าหมายย่อยท่ี 3.6 (MS3.6) สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬา นานาชาติ 

เป้าหมายย่อยท่ี 3.7 (MS3.7)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  (Athlete pathway) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/
เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

เช่ือมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน ม.ค.64-ธ.ค.65

การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ยกระดับลานกีฬาท้องถ่ินจากพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีทุกชุมชน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการ
พัฒนานักกีฬาอาชีพ

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

BR1303กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 3
(Big Rock)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 -ก.ย. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64  - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 1.1,MS 1.2,
MS 1.4, MS 1.5,
MS 1.6, MS 2.1,
MS 2.2, MS 2.3,

MS 5
MS1.3, MS 1.7,
MS 1.8, MS 1.9,
MS 1.10, MS 3.3 ,
MS 3.5, MS 3.6 ,

MS 4

MS 3.1

MS 3.2
MS1
MS2
MS3

ŠŢŨ



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 4 (Big
 Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

 - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - กรมจัดหางาน
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ส านักกงานประกันสังคม
 - สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ส านักงานสถิติแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	
 - ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ (ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + 
Security + Domain)

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การ
จัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเช่ือมโยงข้อมูล (API 
Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะท่ี 
1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual 
Organization)

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

BR01304การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

การเช่ือมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ท้ังระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพ่ือสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับ
นโยบาย

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะท่ี 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดต้ังกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนท่ีมีอยู่เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้อย่างแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn
 แล้วเสร็จ

MS 2.1
MS 2.2
MS 2.3
MS 2.4

MS 1 MS 2.5
MS 3

Šţş



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
 - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านักงาน ก.พ.ร.
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  -  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
 - ส านักงาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านักงาน ก.พ.ร. 
 - ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยท่ี 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยท่ี 7 (MS7) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

มีข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64
มีฐานข้อมูลก าลังคนท่ีมีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)

มีโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนท่ี

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับท่ีสามารถขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความม่ันคงทางอาชีพ และ 3) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1305

ก าหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัลเป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)

MS4 MS 1, MS 5, MS 6, MS 7 MS3MS2

ม.ค.
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สวนที่ ๓ 

ความคืบหนาของประเด็นที่รัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

สวนที่ ๓ : ความคืบหนาของประเด็นที่รัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษ 

  ความคืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษเปนการรายงานความคืบหนา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ีใหสํานักงานฯ รายงานความคืบหนาการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือน เฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นท่ีรัฐสภาให
ความสําคัญเปนพิเศษเทานั้น ท้ังในสวนท่ีของประเด็นปฏิรูปประเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือใหรัฐสภาทราบสถานะความคืบหนาของการดําเนินงานรวมถึงปญหา
และอุปสรรคสําหรับการบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปตาง ๆ ท้ังนี้ สําหรับรอบการรายงานในเดือน
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ สํานักงานฯ ไดเพ่ิมเติมความคืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปน
พิเศษตามท่ีรัฐสภาไดแจงรายการเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศมายังสํานักงานฯ โดยไดรายงานความ
คืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษซ่ึงปรากฏความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญตอการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสูการบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ หากรัฐสภามีความประสงคจะเพ่ิมเติมประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับแผนการปฏิรูปประเทศท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือใหสํานักงานฯ 
จัดทํารายงานความคืบหนาเพ่ิมเติมในแตละรอบการรายงานความคืบหนาฯ ขอใหรัฐสภาแจงรายการเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศแตละดานท่ีสนใจมายังสํานักงานฯ เพ่ือท่ีสํานักงานฯ จะไดประมวล
ขอมูลและจัดทํารายงานความคืบหนาของประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษในแตละรอบการรายงาน
ตอไป 

  สําหรับประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษซ่ึงปรากฎความคืบหนาของการดําเนินงานอยางมี
นัยสําคัญตอการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศสูการบรรลุเปาหมาย โดยสามารถสรุปความคืบหนา 
ในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน ในรอบเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑๔๕



๑. ดานการเมือง : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

๑) กา ร เ ส ริ ม ส ร า ง วั ฒนธ ร รมทา ง
การเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

พันธกิจ ท่ี  ๑ การใหการศึกษาและ
เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

กลยุทธท่ี ๑ ใหมีการปฏิรูปและพัฒนา
ระบบการศึกษาตลอดหลักสูตร “การ
เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริยทรงเปนประมุข ในทุกระดับชั้นฯ 
รวมท้ังตองพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สั ง กัดกระทรวงศึกษาธิ การให เป น 
“โรงเรียนประชาธิปไตย” 

๑) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ร วมกั บหน วยงานในสั งกั ดกระทรวง 
ศึกษาธิการ : ไดดําเนินกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตย เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรับ
ความรูเชิงบูรณาการความเปนพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทาง
การเ มือง ส ง เสริมการมีส วนร วมของ
เยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเปน
เครือขาย ดานประชาธิปไตยในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีกลุมเปาหมาย อาทิ นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา เยาวชน โดยหนวยงาน
ภายใตกระทรวงศึกษาธิการไดประชาสัมพันธ
ใหหนวยงานและสถานศึกษาเขารวม เพ่ือ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นอกจากนี้ ยั ง ไดดํ า เนิน โครงการการ
ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพ่ือ
พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เผยแพรองคความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี
ใหแก เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา  
และประชาชน อันจะนําไปสูความม่ันคง
ยั่งยืนในการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีมีความ
สรางสรรคและสะทอนวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ในสั งคมไทยภายในโรงเรียน  สถาบัน 
การศึกษา ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

๒) กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.): ได
ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า นั ก เ รี ย น 
ใน โ ร ง เ รี ยน  และสถาน ศึกษาต า ง  ๆ  
ท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนการปลูกฝงประชาธิปไตย
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
สงเสริมใหเยาชนตระหนักถึงการใชสิทธิ
ออกเสียงตามกระบวนการของระบอบ
ประชาธิปไตยผานการปฏิบัติ อันจะนําไปสู

กิจกรรมท่ี ๑  
การเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

๑๔๖



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน 
และระดับชาติอยางยั่งยืนตอไป 

๓) กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมี
การบรรจุเรื่องการเสริมสรางวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหาก ษัต ริ ย ท ร ง เ ป นป ระ มุ ข ใน
หลักสูตรของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เ พ่ือมุงสรางความเปน
พล เ มือง ในระบอบประชาธิ ป ไตย ใน
สถานศึกษา ตลอดจนมีหลักสูตรการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

๑๔๗



๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการ

ปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและ
ตอบโจทยชีวิตประชาชน 

กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมสมรรถนะของ
หนวยงานภาครัฐในการตอบสนองตอ
ประชาชนในสถานการณหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

แผนงานท่ี ๑ บูรณาการหมายเลขแจง
เหตุฉุกเฉินใหเหลือเพียงหมายเลขเดียว 
เพ่ือใหประชาชนสามารถแจงเหตุดวน 
เหตุราย เหตุฉุกเฉินไดทุกเรื่อง  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ :  ไดดําเนินงานดังนี้  
๑) ความกาวหนาของโครงการจัดตั้งศูนยรับ
แจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ  ดังนี้  
    ๑.๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ
จัดจางท่ีปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุ
ฉุกเฉินแหงชาติ และไดลงนามสัญญาจางไป
แลว เม่ือวันท่ี ๒๔ ก.พ. ๖๓   
    ๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมการราง TOR โดยได
ดําเนินการรวมกับท่ีปรึกษาฯ ในการราง TOR 

โครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ 
ระหวาง มี.ค.๖๓–มิ .ย.๖๓ (๔ เดือน) เสร็จ
เรียบรอย 

    ๑.๓ ประกวดราคาจางโดยการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) ระหวาง ๒ ก.ค.
๖๓ – ๒๗ ส.ค.๖๓ (ตามกําหนดการจะติดตั้ง
ระบบเสร็จ ๑๑ จว.ใน ก.ย.๖๔ และติดตั้งครบ 
๗๗ จว. ใน ก.ย.๖๕) โดยในครั้งนั้น มีผู ยื่น
ขอเสนอจํานวน ๓ ราย แตภายหลังจากการ
ตรวจสอบเอกสารแลว  ปรากฏวาไมมีผูยื่น
ขอเสนอรายใดท่ีผานคุณสมบัติตามเง่ือนไขและ
ดําเนินการประกาศจัดหา จึงไดมีการอนุมัติ
ยกเลิกการประกวดราคาจางฯ ครั้งแรก 

    ๑.๔ ดําเนินกระบวนการจางดวยวิธีคัดเลือกฯ 
ระหวาง ๑ ก.ย.๖๓ – ๓๐ ธ.ค.๖๓ (ตามกําหนด
แผนการดําเนินงานของระบบศูนยรับแจงเหตุ
ฉุกเฉินแหงชาติติดตั้งเสร็จ ๑๑ จว. ภายใน 
ม.ค .๖๕ และพรอมใชงาน ท้ังระบบฯ ๗๗ 
จังหวัด ภายใน ธ.ค.๖๕) โดยการจัดหามี ผูยื่น
ขอเสนอท้ังหมดจํานวน  ๕  ราย เม่ือตรวจสอบ
เอกสารขอเสนอแลวมีผูยื่นขอเสนอท่ีผานการ
ตรวจสอบเอกสารเพ่ือเขาไปทําการทดสอบ
ระบบสาธิต จํานวน ๓ ราย  แตมีผูยื่นขอเสนอ
ท่ีมีความพรอมและเขาทําการทดสอบระบบ

กิจกรรมท่ี ๑  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสูระบบ
ดิจิทัล 

๑๔๘



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

สาธิตเพียง ๑ ราย แตผูท่ีเขาทําการทดสอบราย
นั้น เม่ือทําการทดสอบระบบสาธิตแลวไมผาน
การทดสอบระบบสาธิตดังกลาว   จึงไดมีการ
อนุมัติยกเลิกการจางโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนั้น 
(จัดหาครั้งท่ี ๒) 
    ๑.๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายท่ี
ปรึกษาโครงการฯ เม่ือ ๑๔ ม.ค.๖๔ ให ท่ี
ปรึกษาฯ ทบทวน TOR ของโครงการจัดตั้งศูนย
รับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ เพ่ือใหระบบของ
ศูนยรับแจ งเหตุ ฉุกเฉินแห งชาติ  สามารถ
เชื่อมตอกับระบบตางๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และท่ีปรึกษาฯ ไดรายงานผลการตรวจสอบการ
เชื่อมโยงระบบศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ
กับโครงการอ่ืนๆ เม่ือ ๔ มี.ค.๖๔ วาสามารถ
รองรับการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ ของ ตร. ท่ีมีอยูในปจจุบันได  
     ๑.๖ เม่ือวัน ท่ี  ๒๒ มี .ค .๖๔ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลั กษ ณ ะเฉพ าะของพั สดุ รวม ท้ั ง กํ าห น ด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและ
กําหนดราคากลางการจางจัดทําโครงการจัดตั้ง
ศูนย รับ แจ ง เหตุ ฉุก เฉินแห งชาติ  ชุ ด ใหม  
โดยคณะกรรมการไดกําหนดการประชุม ครั้งท่ี  
๑/๖๔ ในวันท่ี ๕ เม.ย.๖๔ แตเนื่องจากเกิด
สถานการณ Covid-19 รอบท่ี ๓ ซ่ึงบุคลากร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีผูติดเชื้อดังกลาว 
รวมถึงตาม Time Line ของผูท่ีติดเชื้อ ไดเขาไป
ในหองประชุมซ่ึง มีคณะกรรมการ TOR (ใหม) 
รวมประชุมอยูดวย  มีผลใหตองเลื่อนการ
ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งท่ี ๑/๖๔ จาก
วันท่ี ๕ เม.ย.๖๔ เลื่อนไปเปนวันท่ี ๒๒ เม.ย.
๖๔  ท่ีผ านมา และจะนั ดประชุมครั้ ง ท่ี  ๒  
ในวันท่ี ๖ พ.ค.๖๔ 

๒) การดําเนินการระยะตอไป  

๑๔๙



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

   ๒.๑ คณะกรรมการ TOR ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมกับท่ีปรึกษาโครงการฯ 
ดําเนินการเรงรัดปรับปรุง TOR ให มีความ
เหมาะสมชัดเจน เพ่ือใชสําหรับการประกวด
ราค าจ า งฯ  ค รั้ ง ให ม  โด ยป ระม าณ การ
กําหนดการแลวเสร็จ ระหวาง ๒๒ เม.ย.๖๔ – 
๑๕ มิ.ย.๖๔ 
 ๒ .๒  ตั้ ง ค ณ ะก รรม ก าร จั ด ห าฯ แ ล ะ
ดําเนินการจัดหาตามโครงการจัดตั้งศูนยรับแจง
เหตุฉุกเฉินแหงชาติ ประมาณการกําหนดการ 
ระหวาง  ๑๖ มิ.ย.๖๔– ส.ค.๖๔ คาดวาจะได
บริษัทคูสัญญาภายใน ส.ค.๖๔ 
    ๒.๓ ประมาณกําหนดการวาผูรับจางตาม
สัญญาฯ ดําเนินการติดตั้งระบบฯ ระยะท่ี ๑ 
จํานวน ๑๑ จังหวัด  เสร็จภายใน ส.ค.๖๕  
โดยเริ่มดําเนินการ ๑๑ จังหวัดนี้ได ประมาณ 
ก.ย.๖๕ 

๓) ดานกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรองรับการใหบริการระบบเลขหมาย
โทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติไดรับการปรับปรุง
แกไขการดําเนินการมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๑ ในสวนของ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ค ว าม ถ่ี แ ล ะ กํ า กั บ ก ารป ระก อบ กิ จ ก าร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โท รค ม น าค ม  (ฉ บั บ ท่ี  ๓ ) พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๒ 
ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๖ เม.ย.๖๒ มีผลบังคับใช 
วันท่ี ๑๗ เม.ย.๖๒ ในหมวด ๑/๑ เลขหมาย
โทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ 
   ๓.๒ ในสวนของระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของนั้น 
อยู ระหวางท่ีปรึกษาโครงการกําลังศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานและหลักสูตรการ
ฝกอบรมท่ีเก่ียวของในตางประเทศเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุแหงชาติ
ของประเทศไทย เพ่ือใชในการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและหลักสูตรการฝกอบรม รวมถึงจัด
เตรียมการเชิญประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๑๕๐



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

มารวมประชุมเพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
       (๑ ) เสนอขอ มูล ในการจัด ทํ าวิธีการ
บริหารและการประสานงานสํ าหรับการ
ดําเนินการเก่ียวกับเลขหมายโทรศัพทฉุกเฉิน 
เพ่ือนํามาทดลองใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามโครงการศูนยรับ
แจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติระยะท่ี ๑ 
       (๒ ) เส น อ ข อ มู ล ใน ก ารจั ด ทํ า คู มื อ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ
ฉุกเฉินแหงชาติของแตละหนวยงาน 
       (๓) เสนอขอมูลในการจัดทําคู มือการ
บริหารจัดการเหตุ ในสวนของตํารวจ ทาง
การแพทย ทางบรรเทาสาธารณภัย 

๔) ปญหาอุปสรรค 

    ๔.๑ การกําหนดหนวยงาน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีเปนตัวแทนในการบริการ
เหตุฉุกเฉินดานการดับเพลิงในแตละจังหวัด 

    ๔.๒ ยังไมมีงบประมาณสําหรับโครงการ
ปรับปรุงและกอสรางศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน
แหงชาติ จํานวน ๕๘ แหง 

 

๑๕๑



๓. ดานกฎหมาย : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

๑) มีกลไกใหการออกกฎหมายเปน
กฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ัง
มีกลไกการทบทวนกฎหมายท่ีมีผล
ใชบังคับแลวเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พันธกิจท่ี ๑ จัดกฎหมายเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทําราง
กฎหมาย การกําหนดหลักเกณฑการ
ตรวจสอบความจําเปนในการตรา
กฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพ่ือเปน
หลักเกณฑประกอบการจัดทําราง
กฎหมาย รวมท้ังการกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมี
ผลใชบังคับแลว 

กิจกรรมท่ี ๑.๒ จัดทําอนุบัญญัติเพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการรองรับ
การปฏิบัติตามกฎหมายในขอ ๑.๑ 

พันธกิจท่ี ๒ จัดใหมีกลไกตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตาม
กฎหมายตามขอ ๑.๑ โดยเฉพาะในเรื่อง
การวิเคราะหผลกระทบและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพ่ือให
สอดคลองตามหลักการท่ีกําหนดใน
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

กิจกรรมท่ี ๒.๒ จัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยง ใน
ลักษณะระบบกลาง เพ่ือเปนแหลง
รวบรวมขอมูลและเปนชองทางในการมี
สวนรวมของประชาชนและภาคสวน 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : ไดเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการ
ดําเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ใหหนวยงานของรัฐประกาศกําหนดขอมูล
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ใหถูกตอง
และครบถวน (๒) ใหหนวยงานของรัฐเผยแพร
ขอมูลกฎหมาย กฎเกณฑ และคําอธิบาย
กฎหมายใหถูกตองและครบถวน (๓) ให
หนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการประกาศขอมูล
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ และเผยแพร
ขอมูลกฎหมาย กฎเกณฑ คําอธิบายกฎหมาย 
ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และแจงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพ่ือ
รายงานคณะรัฐมนตรีตอไป และ (๔) ให
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช
กฎหมายตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบ
ของตนวามีกรณีท่ีตองมีการออกกฎหรือ
ดําเนินการอยางใดเพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชน
จากกฎหมาย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา ๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําราง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม และใหกระทํา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว  
เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔   
 

- 
 

 

๑๕๒



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

ตาง ๆ ในการดําเนินการตามกฎหมาย
ขอ ๑.๑ ตลอดจนเปนแหลงเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) : ไดรวมกันดําเนินการพัฒนา 
ระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ 
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเปน
แหลงรวบรวมขอมูลทางดานกฎหมาย รวมถึง
เปนชองทางสําหรับการรับฟงความคิดเห็น 
โดยหนวยงานของรัฐสามารถเปดรับฟงความ
คิดเห็น และประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นผานระบบกลางได  

 

 

๑๕๓



๔. ดานกระบวนการยุติธรรม : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

1) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร
เพ่ือความถูกตองสมบูรณของ
ขอเท็จจริงแหงคดี 

พันธกิจท่ี ๑ ใหมีกฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารจัดการระบบนิติวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทย (รางพระราชบัญญัติระบบ
นิติวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. ....) 
 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กระบวนการยุติธรรม:  จากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมไดมอบหมาย
ฝายเลขานุการปรุงปรุงหลักการและเหตุผล 
และเนื้อหารางพระราชบัญญัติระบบนิติ
วิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. .... เชน เพ่ิมเติม
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ใน
โครงสรางระบบนิติวิทยาศาสตร และยกราง
หนังสือเพ่ือจัดสงใหกระบวนการยุติธรรม
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

- 

2) เรื่องอ่ืนๆ : การปฏิรูปการจัดการ
คดีคางในกระบวนการยุติธรรม 

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และการตํารวจ : เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรม และการตํารวจ เห็นชอบการพิจารณา
ศึกษาเรื่อง การปฏิรูปการจัดการคดีคางใน
กระบวนการยุติธรรม และ ไดมีหนังสือขอความ
อนุเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการคดี
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน ตามราง
พระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางรอการตอบกลับของ
หนวยงาน 

กิจกรรม Big Rock ท่ี ๑
การใหประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหนา
ข้ันตอนการดําเนินงาน
ตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

 

๑๕๔



๕. ด้านเศรษฐกิจ : ความคืบหน้าในประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
1) ประเด็นที่ ๔ : อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจชีวภาพ 
ที่ผ่ านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพสร้างการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งผลของการพัฒนาดังกล่าวต้องแลก
ด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้ง
ที่สร้างมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จึง
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือแก้ปัญหา ยิ่งไป
กว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
ผ่านมาอยู่ในลักษณะ “ท ามากได้น้อย” เนื่องจาก
ไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้ เต็ม
ศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว และ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
เป็นอย่างมาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ   (สวทช.) ได้ด าเนินการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จแบบองค์ รวม  ที่ จะ พัฒ นา
เศรษฐกิจ ๓ มิติไปพร้อมกัน หรือเรียกว่า BCG 
Model ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย  เศ รษ ฐกิ จชี วภ าพ 
(Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการ
ใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุ
ต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง ๒ 
เศรษฐกิจนี้  อยู่ภายใต้ เศรษฐกิจสี เขียว (Green 
Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนา
ควบคู่ ไปกั บการพั ฒ นาสั งคมและการรั กษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้   ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพ -เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔ มีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๙ อยู่
ระหว่างน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

- 

๑๕๕



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
2) ประเด็นที่ ๕ : อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า 
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย
ได้มีมติเห็นชอบวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ส าคัญของ
โลก เป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ZEV) และได้
จัดท ามาตรการระยะเร่งด่วนขับเคลื่อนการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้า มาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่  
(๑) มาตรการด้าน Demand เช่น ขอความร่วมมือ
ห น่ วย งานภ าครั ฐจั ด ซื้ อ /เช่ ารถยนต์ ไฟ ฟ้ า 
มาตรการน าร่องเพ่ือกระตุ้นการใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น (๒) มาตรการด้าน 
Supply ได้แก่ ก าหนดเขตพ้ืนที่ Smart Cluster 
ส าหรับการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ
ส่งเสริมให้มีผู้ผลิตแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ทุก
ประเภท  และ (๓ ) โครงสร้ าง พ้ื นฐาน /ECO 
system ได้แก่ นโยบายจัดเตรียมที่จอดรถพร้อม
สถานีอัดประจุในหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา 
และน าร่องการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
รถยนต์เก่า และมาตรการระยะ ๑ - ๕ ปี ได้แก่  
(๑ ) มาตรการด้าน  Demand ได้ แก่  การปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ และการ
ปรับปรุงภาษีรถยนต์ประจ าปีโดยใช้หลักสากลคือ 
“รถยิ่งเก่า ยิ่งต้องจ่ายแพง” และ (๒) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน/ECO system เช่น สนับสนุนให้มีสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสาธารณะ และการพัฒนาบุคลากร 
Upskill/Reskill  

- 

3) ประเด็นที่ ๖ : อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 
จากภาครัฐ เพ่ือสร้าง Supply chain ที่มีมูลค่าและ
เทคโนโลยีสูงใหม่ ๆ ตลอดทั้ง Supply chain ของ
อุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น Wafer 
Fabrication, IC design, Micro Electro 
Mechanical Systems (MEMs), Optical 

- 

๑๕๖



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
Semiconductor แ ล ะ  Semiconductor for IoT 
Device เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรมกลางน้ าจะเน้น 
การผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการ
พัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์ S-curve ในอนาคต เช่น 
Sensor Module, อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในยาน
ยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ และอุปกรณ์ IoT 
ต่าง ๆ รวมทั้ง พัฒนาปัจจัยแวดล้อม Eco-system 
และอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) 
ในประเทศรองรับ เช่น ระบบการผลิตอัตโนมัติ 
(Automation), โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IoT และ 
Data Analysis, ก าร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ข อ ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบ และการเตรียมความพร้อม
ด้านแรงงาน เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรมปลายน้ า 
จะเน้นการสร้างตลาดส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใหม่  ๆ ในประเทศ เช่น Smart Factory, Smart 
Farming, Smart City Smart Appliance แ ล ะ 
Smart Home เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถรักษาฐานการผลิตที่ส าคัญของโลกและ
พัฒนาสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
อย่างยั่งยืน 

4) ประเด็นที่ ๑๐ : การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ - 
อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลั งคนอาชีวะพันธุ์ ใหม่ที่ เป็นช่างเทคนิค/นัก
เทคโนโลยีที่ มีความช านาญชั้นสู งตามนโยบาย 
Thailand ๔.๐ และมีความรู้ สมรรถนะตรงกับความ
ต้องการ ของผู้ประกอบการในภาคการผลิต ส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย New Growth Engine อาทิ 
โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มี
สมรรถนะส าหรับ อุตสาหกรรม New growth 
engine ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทย ซึ่ งมี จ านวน ๖ สาขาวิชา 
สถานศึกษาน าร่องจ านวน ๒๗ แห่ง ที่ เป็นความ
ต้องการเร่งด่วนของประเทศในปัจจุบันและรับความ
ต้องการของประเทศในอนาคต และ โครงการขยาย
และยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ  

กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๑๕๗



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
5) ประเด็นที่ ๑๑ : การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ - 
อุดมศึกษา (สนับสนุน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม (อว.) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการอาทิ 
โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE และ 
EEC Model Type A เพ่ือรองรับความต้องการ
ก าลั งค น  ใน เขต พ้ื น ที่  EEC โด ย  CWIE เป็ น
หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิต
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริงได้
ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาด
งาน  ส าม ารถ พั ฒ น าอาชี พ ใน ปั จ จุ บั น แล ะ
เตรียมพร้อมรองรับต าแหน่งงานในอนาคต และ
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพ่ือสร้าง
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมใหม่ 
สู่  New S-Curve ซึ่ ง เป็ น กล ไก ส าคั ญ ใน ก าร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

6) ประเด็นที่ ๑๖ : การเพิ่ม
ระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - 
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สนับสนุน) 

กรมบัญชีกลาง ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน  (ฉบั บที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๖๓  ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ
จากผู้ ป ระกอบ การ  SME ที่ ขึ้ น ท ะ เบี ยน กั บ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เอ้ือ
ต่อ SME มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง สสว. ได้พัฒนาระบบ
ขึ้นทะเบียนบัญชีรายการสินค้าและบริการ และ
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME เพ่ือการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (www.thaismegp.com หรือ ระบบ 
THAI SME-GP) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการ
และรายการสินค้ าและบริการของ SME ให้
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ซื้อสามารถสืบค้นรายชื่อ
ผู้ประกอบการ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า ง ได้ ต า ม เป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด  โ ด ย ได้
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และช่องทางการขึ้น

- 

๑๕๘



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ทะเบียนแก่ SME อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก SME ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 
SME ขึ้นทะเบียนจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ราย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และสินค้าและบริการ
ที่มีความหลากหลาย 

7) ประเด็นที่ ๒๔ : เร่งรัดการ
เจรจากับประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย 

กรมศุลกากร  ได้ด าเนินโครงการระบบศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียนตามภายใต้กรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit 
System (ACTs)) โดยได้มีการเริ่มใช้ระบบ ACTS 
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการศุลกากร และอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ประกอบการที่ท าการค้าในภูมิภาค อย่าง
เต็มรูปแบบ  

กิจกรรมที่ ๔ การเป็น
ศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนของไทยใน 
(RegionalTrading/ 
Investment Center) 

8) ประเด็นที่ ๒๘ : การจัดตั้ง
ศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือบูรณาการและขยายการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษา
และเอกชน ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นระบบ โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ (๑) ออกรหัส DOI ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  (๒ ) จัดท ามาตรฐานข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยก าหนดกรอบชุด
ข้อมูลและคัดเลือกชุดข้อมูล เพ่ือจัดท าบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) (๓) จัดท าจดหมายเหตุดิจิทัล วช. 
โดยออกแบบระบบ ก าหนดประเภทเอกสารและ
รวบรวมเอกสาร (๔) ศึกษาและออกแบบระบบ 
จ าแนกประเภทและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
ด้าน ววน. ของประเทศ (๕) วางแผนการจัดท า
ข้อมูลส าหรับคลังข้อมูลขนาดเล็ก และด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล(๖) จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงาน (ร่าง TOR) การบ ารุงรักษาระบบ

- 

๑๕๙



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
บริหาร/บริการข้อมูลการวิจัยของระบบ TNRR, 
DRIC, DOI, Thai-EXPLORE, Research Getway, 
Mobile Application 

9) ประเด็นที่ ๒๙ : การปฏิรูป
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด าเนินการทบทวน
แก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ืออ านวย
ความสะดวกการค้าและส่งเสริมบรรยากาศการ
ล งทุ น  ได้ แ ก่  (๑ ) ก ฎ ห ม าย ลิ ข สิ ท ธิ์  ร่ า ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
และ (๒) กฎหมายสิทธิบัตร ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญั ติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ .ศ. ....  
ในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร 
และร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับสิทธิบั ตรการออกแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ให้ มี ค ว าม ส ะ ด ว ก  ร ว ด เร็ ว  มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ทั น ต่ อก าร เป ลี่ ย น แป ล งต่ อ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ได้ด าเนิน
โครงการเพ่ิ มประสิทธิภ าพการจดทะเบี ยน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเร่งรัดและปรับปรุงการรับ
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและมีการน าเข้า
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้จัดท าระบบ
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา น าไปสู่การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ไร้กระดาษ ยังสามารถขอรับหนังสือแสดงการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (e-Certificate) 
อีกทั้ง เพ่ือให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้
พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และ องค์
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสังคมดิจิทัล 
(Data Warehouse) ระบบสิทธิบัตร (e-Patent) 
และระบบบริหาร งานจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า 

- 

10) ประเด็นที่ ๓๒ :  
การสร้างและใช้ Big Data  
ภาคเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการด าเนินงาน
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดท าศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่ งชาติ  เพ่ือให้บริการข้อมูลที่

กิจกรมที่  ๑  การสร้าง
เกษตรมูลค่ าสู ง (High 
Value Added) 

๑๖๐



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทั้ง
ในด้านการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ การ
วางแผนการผลิตทางการเกษตรของภาคเอกชน 
รวมไปถึงเกษตรกรยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือ
วางแผนการเพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคา
สินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย ฐานข้อมูลนี้ไม่เพียง
เป็นประโยชน์ในด้านการให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังมี
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) 
และการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือให้เกิดการวางแผนและ
การตัดสินใจที่แม่นย ามากข้ึนอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถ
เข้าใช้งานผ่านทาง http://dataset.nabc.go.th/ 

11) ประเด็นที่ ๓๓ : การ
พัฒนาแหล่งน้ าและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร 

กรมชลประทาน ได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการ
น้ าพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ปี 
๒๕๖๔ มีโครงการที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ (๑) การ
จัดการงานชลประทาน จ านวน ๑,๖๒๖ รายการ
งาน (๒) ก่อสร้างแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๕๔๖ รายการ
งาน  (๓ ) การสนั บ สนุ น โค รงการ พั ฒ นาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๖๘ รายการงาน 
(๔) ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
๑๙๑ รายการงาน (๕) การสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ าชลประทาน จ านวน ๕,๓๘๖ รายการ
งาน (๖ ) การปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 
๔๑๑ รายการงาน (๗) การจัดการงานก่อสร้าง
โครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน จ านวน ๙๐ 
รายการงาน (๘) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
กลาง จ านวน ๑๔๘ รายการงาน (๙ ) ก่อสร้าง
แหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพ่ือชุมชน/ชนบท จ านวน 
๑๒๔ แห่ง (๑๐) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่รับน้ า จ านวน ๖๐ รายการงาน (๑๑) กองทุน
จัดรูปที่ ดิ น  จ านวน  ๙๑  รายการงาน  (๑๒ ) 
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (ด้านพัฒนาแหล่ง

กิจกรมที่ ๑ การสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added) 

๑๖๑



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
น้ าและเพ่ิ ม พ้ื นที่ ช ลป ระทาน ) จ านวน  ๑ ๓ 
โครงการ (๑๓ ) ก่อสร้ างแหล่ งน้ า  เพ่ิ ม พ้ืนที่
ชลประทาน และแก้ไขปัญหาด้านน้ า (แผนพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค) จ านวน ๒๖๔ รายการงาน 

12) ประเด็นที ่๓๔ : ส่งเสริม 
Smart farmer และ 
Precision farming 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายพัฒนา
เกษตรกรทั่วประเทศเป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart officer เป็ น เ พ่ื อ น คู่ คิ ด มุ่ ง ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานให้ เป็นเกษตรกรคุณภาพที่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเอง เปิดรับข้อมูลข่าวสาร การ
เรียนรู้ มีการใช้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ใน
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๔ 
ได้มีการด าเนินการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart farmer) มีเป้าหมายจ านวน ๑๗,๖๔๐ 
ราย ผ่านโครงการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Smart Farmer Core team ร ะ ดั บ เข ต แ ล ะ
จังหวัด การอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer และการพัฒ นาเพ่ิ มศั กยภาพ 
Smart Farmer สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart Farmer 
ต้นแบบ ซึ่งผลการประเมินเกษตรกรทั้งประเทศ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๓ เป็น Smart Farmer แล้ว 
จ านวน ๑,๐๙๙,๑๑๓ ราย 

กิจกรมที่ ๑ การสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added) 

13) ประเด็นที ่๓๕ :  
การพัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลและระบบเกษตร 
พันธสัญญา 

• ประกันภัยข้าวนาปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบหลักการโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ปี ๒๕๖๔ พ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด 
๔๖ ล้านไร่ วงเงิน ๒,๙๓๖,๒๑๖,๒๐๐บาท ส าหรับ
ผลการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ๒๕๖๓ 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนเกษตรกรผู้
เอาประกันภัยในการประกันภัยพ้ืนฐานในส่วนที่ ๑ 
(Tier ๑) จ านวน ๓.๓๐ ล้านราย จ านวนพ้ืนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ๔๔.๓๖ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๒๔ ของพ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด ๔๔,๗๐ ล้านไร่ 
นอกจากนี้มีเกษตรกรเอาประกันภัยเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ ๒ (Tier ๒) ซึ่งเป็นภาคสมัครใจ จ านวน ๓๓,๓๙๘ 
ราย เป็นจ านวนพ้ืนที่ ๔๗๙,๑๕๒.๒๕ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๙๒ ของจ านวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๑ 
ล้านไร่ เชี้ยประกันรับรวมทั้งสิ้น ๔,๐๔๑.๖๐ ล้านไร่ 

กิจกรมที่ ๑ การสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added) 

๑๖๒



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
และ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีค าขอรับค่า
สินไหมทดแทนจากเกษตรกรแล้ว ๓๖,๕๗๔ ราย 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕๑๖.๖๖ ล้านบาท (ซึ่งการขอรับ
และจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔) 
• ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ) ครั้งที่ ๒/
๕๒๖๔ โดยได้มีมติ ให้ ความเห็นชอบโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ 
วงเงินงบประมาณ ๓๑๑,๔๑๘,๖๐๐ บาท ซึ่ ง
ก ระท รวงการคลั งอยู่ ระห ว่ า ง เต รี ยม เสน อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
เกษตรพันธสัญญา อยู่ระหว่างจัดท าร่างแผนการ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของประเทศ โดย
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตร ให้มีความเป็นธรรมอย่างยั่ งยืน 
รวมทั้งเป็นแนวทางและมาตรการในการติดตาม 
ประสานงาน หรือเร่ งรั ดการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

14) ประเด็นที่ ๓๖ : การ
จัดตั้ง Centre of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตร 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหาร
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาค
เกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ทั้ งส่วนกลาง และจังหวัด ในปี 
๒๕๖๔ พร้อมมอบหมายให้ เกษตรและสหกรณ์
จั งหวัด และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจัดท าแผน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
ขับคลื่อนเทคโนโลยีลงสู่เกษตรกร พร้อมเห็นชอบ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือขับเคลื่ อนการด าเนินงานของศูนย์AIC ให้

กิจกรมที่ ๑ การสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added) 

๑๖๓



ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ AIC แล้ว 
๗๗ ศูนย์ ครบทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยศูนย์ AIC จะ
รวบรวมงานวิจัยและเทคโนโลยี การเกษตร การ
ประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร การ
แปรรูป และการบริหารจัดการ ที่ พัฒนาจาก
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เข้าใน
ระบบ Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  โดยแนวทางการขับเคลื่ อนการ
ด าเนินงานปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างให้ศูนย์ AIC จังหวัด 
อั พ เด ต ข้ อ มู ล  Innovation Catalog ใน ระบ บ 
จากนั้น ศูนย์ AIC และ ศพก. จะถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกร
ได้น าความรู้ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แปลงใหญ่ทั่ว
ประเทศ 

15) ประเด็นที่ ๔๐ :  
การพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการ โดยการสร้างกลไก
สนับสนุนรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชน โดย
การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ภายใต้ศูนย์ Excellence Center รวมทั้งการ
จัดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการ
เป็นจุดบริการ e-Commerce ชุมชน ขึ้นทะเบียน
ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์  www.thailamdpostmart.com  
ด้านการยกระดับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
(Operation Improvement) เพ่ือให้ ร้านค้าชุมชน
ปรับรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าเป็นรูปแบบดิจิทัล 

- 

16) ประเด็นที่ ๔๓ :  
การขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคม 

ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม 
สามารถสร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ (๑) การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าสู่ระบบ
ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา ๔๐ ประจ าไตร
มาสที่ ๒ ยอดสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๓,๕๗๒,๘๙๓ คน (๒) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการ
ขยายอายุคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จาก "ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 
๑๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์" เป็น "มีอายุ
ไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์" 

- 

๑๖๔

http://www.thailamdpostmart.com/


ประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: 

ความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
สอดคล้อง 

กับกิจกรรม Big Rock 
(๓) ส านักงานประกันสั งคมได้ด าเนินการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๔๐ การปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์ค่าท าศพ กรณี
ตาย (๔) จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงาน
ภาคอิสระ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขยายความ
คุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจ สู่แรงงานภาค
อิสระ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ สามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคม โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิ งรุก
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

17) ประเด็นที่ ๔๖ : 

เงินบ านาญ 
ส านักงานประกันสังคม ได้ด าเนินการ (๑) การประกัน
การให้เงินบ านาญอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๕ ปี (จาก
เดิมที่ก าหนดให้ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตหลังรับ
บ านาญมีสิทธิได้รับบ าเหน็จชราภาพ ๑๐ เดือน) ใน
คราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมครั้งที่ ๕/
๒๕๖๔ เห็นชอบให้ก าหนดบทเฉพาะกาลส าหรับผู้รับ
เงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายจ านวนเดือนที่มี
สิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพเหลือน้อยกว่าสิบเดือน
ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพเป็นจ านวน ๑๐ เท่า ของ
เงินบ านาญชราภาพรายเดือนที่ ได้รับคราวสุดท้าย
ก่อนถึงแก่ความตาย (๒) ปรับสูตรค านวณค่าจ้างเฉลี่ย
เป็นเฉลี่ยตลอดอายุการท างานโดยปรับเพ่ิมค่าจ้างใน
อดีตเป็นมูลค่า ณ วันที่ขอรับสิทธิก่อนน ามาเฉลี่ย 
(จากเดิมเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย) ทั้งนี้  ส านักงาน
ประกันสังคมอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนสูตรการ
ค านวณบ านาญชราภาพกับผู้เชี่ยวชาญจาก ILO (๓) 
ขยายอายุการเกิดสิทธิการรับบ านาญชราภาพจาก ๕๕ 
ปี  โดยคณะท างานเพ่ื อพิ จารณ าทบทวนร่ าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... แล้วมี
มติ ให้ส านักงานประกันสังคมเสนอร่ าง พ.ร.บ.ฯ 
โดยรวมประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อเรียกร้องขอให้
สามารถน าเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วน 
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงพิจารณาต่อไป 

- 

 

๑๖๕



๖. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษ
ตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
๑) ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา 
ประเด็นยอย ๑ ทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา 
ประเด็นยอย ๒ ทรัพยากรดิน 

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ ทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ไดดําเนินการ ดังนี้ 
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา ไดมีการ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ดังนี้ 
๑) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากร
ปาไมและสัตวปาตั้งแตแผนปฏิรูปประกาศใช 
ไดแก  
- พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สวนการปรับปรุงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายท่ีดินเพ่ือปองกันการออก
เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินโดยมิชอบในเขตปาไม
ของรัฐ (เชน ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ และ
มาตราอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) นั้น ไมสามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จไดเนื่องจาก สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นไมควร
ปรับปรุง 
๒) ประเด็นการหยุดยั้งและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรปาไมเชิงพ้ืนท่ี ไดแสดงขอมูลการ
หยุดยั้งและปองกันการทําลายทรัพยากรปาไม
โดยมีอัตราการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมไมมากกวา
ปกอนหนาและมีแนวโนมลดลงแตยังไมสามารถ
หยุดยั้งการบุกรุกไดอยางเด็ดขาด 
๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ไดรับการประกาศใชในราชกิจจา
นุเบกษา และมีคณะกรรมการนโยบายปาไม

กิจกรรมท่ี ๑  
เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ี 
ปาไมใหไดตามเปาหมาย 

๑๖๖



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
แหงชาติ (คปช.)  
๔) นโยบายปาไมแหงชาติไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะรับมนตรี เม่ือวันท่ี ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการนโยบาย
ปาไมแหงชาติ (คปช.) กําลังจะเสนอรางแผน
แมบทพัฒนาการปาไมแหงชาติตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี 
๕) คําสั่งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ ท่ี 
๑/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เม่ือ
วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไดแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐ 
(One Map) และแกไขปญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน
ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให
สําเร็จ จํานวน ๒ คณะ ไดแก คณะทํางาน
พิจารณากําหนดแนวทางแกปญหาแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐ 
(One Map) และคณะทํางานพิจารณาปรับปรุง
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา
สวน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map)  
 
ทรัพยากรดิน ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
จัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม จํานวน 
๓,๙๔๕ ราย การฝกอบรมดานการพัฒนา
เกษตรอินทรีย พัฒนาตอยอดศูนยเรียนรู PGS 
โดยสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ รวมถึงจัดทําเขต
เกษตรอินทรีย เพ่ือสนองตอนโยบายของรัฐ 

๒) ทรัพยากรน้ํา 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ การบริหารแผน
โครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ประเด็นยอยท่ี ๑ พัฒนาโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตามยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ การบริหารแผน
โครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ประเด็นยอยท่ี ๑ พัฒนาโครงการพัฒนาแหลง
น้ําตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมท่ี ๓  
การบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
สรางเศรษฐกิจชุมชนใน
พ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน 

๑๖๗



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ประเด็นยอยท่ี ๒ ปรับปรุงวิธีบริหาร
โครงสรางเชิงซอนรวมกันอยางเปน
ระบบ 
- การแกไขปญหาหมูบานแลงซํ้าซาก 
- การจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ใหครบถวนทุกชุมชน 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ การบริหารเชงิ
พ้ืนท่ี 
- การติดตามภารกิจถายโอนอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ไดจัดทําพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และไดมีการ
ดําเนินการแกไขและจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวของ
แลวเสร็จ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
๒๕๓๕  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปจจุบันอยู
ระหวางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และอยูระหวางการเตรียมความพรอมในการ
ปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดจัดใหมี
กลไกการพิจารณาโครงการและการบริหารแผน
โครงการสําคัญฯ ผาน “คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการ
สําคัญ” ภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) ตามกรอบของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงจะทําใหมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการดานงบประมาณ  
มีวิธีการบริหารโครงการขนาดใหญอยางเปน
ระบบ รวมท้ังเชื่อมโยงกับโครงการขนาดกลาง
และขนาดเล็กไดอยางสอดคลองกัน 
 
ประเด็นยอยท่ี ๒ ปรับปรุงวิธีบริหารโครงสราง
เชิงซอนรวมกันอยางเปนระบบ 
ดําเนินการจัดทําโครงการนํารองเพ่ือเปน
ตนแบบในการพัฒนา ไดแก โครงการฟนฟูลุม
น้ําลําเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
เจาภาพหลักคือ จังหวัดนครราชสีมา และมี

๑๖๘



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
หนวยงานท้ังจากสวนกลางและพ้ืนท่ีรวมบูรณา
การ เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
กองทัพภาคท่ี ๒ กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการ
มหาชน) ฯลฯ ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา
อุทกภัยและภัยแลงเชิงพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ 
(Area Based) ฟนฟูระบบลุมน้ํา โดยฟนฟูลํา
น้ําสาขา เชื่อมโยงแหลงน้ํา และบริหารน้ํา
รวมกับอางฯ ขนาดใหญ 
นอกจากนี้ ยังขยายผลไปถึงการสราง “ชุมชน
เขมแข็ง” ท่ีสามารถพ่ึงพาตัวเอง เปนแกนนํา 
และนําไปสูการสรางเครือขายการบริหาร
จัดการน้ํารวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
- การติดตามภารกิจถายโอนอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคการปกครองสวนทองถิ่น ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ “หลักเกณฑ วิธีการและ
ข้ันตอนการบริหารจัดการภารกิจถายโอนดาน
แหลงน้ํา” และประกาศใหทราบท่ัวกันท้ัง
หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดดําเนินการ
ปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีไดให
ความสําคัญกับการบริหารการใชประโยชนท่ีดิน
และสมดุลการใชน้ําผิวดินและใตดิน ผานการ
ดําเนินงานถายโอนภารกิจความรับผิดชอบงาน
ชลประทานขนาดเล็ก และมุงผลักดันใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
สําหรับการดําเนินงานดานการถายโอนภารกิจ
และความรับผิดชอบใหแกทองถ่ิน อยูระหวาง
การแกไขปญหาในการถายโอนภารกิจใหเปนไป

๑๖๙



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ตามสภาพขอเท็จจริง และเนนในสวนของการ
เพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ การบริหาร
จัดการขยะในทะเลและชายฝง 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๖ การบริหาร
จัดการการประมงทะเล 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๘ การแบงเขต
การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงตามแนวคิดการวางแผนเชิง
พ้ืนท่ีทางทะเล 

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ การบริหารจัดการขยะ
ในทะเลและชายฝง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.)  
ไดดําเนินการจัดเก็บสถิติขยะทะเลและชายหาด
เพ่ือเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการและการ
กําหนดแผนงานตอไป และเตรียมการจัด
ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือ
การดําเนินงานจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ
ทะเลในพ้ืนท่ีเปาหมายตามหลักวิชาการใน 
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการ
ขยะและของเสียจากพ้ืนท่ีชุมชนกอนถูกท้ิงลงสู
ทะเล เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝง รวมท้ัง ดําเนินงาน
ศึกษาวิจัยขยะทะเลจํานวน ๕ เรื่อง ไดแก 
๑. โครงการศึกษาปริมาณขยะ ปากแมน้ํา ๙ 
แหง (ปากแมน้ําบางปะกง เจาพระยา ทาจีน 
แมกลอง บางตะบูน ปากทะเลสาบสงขลา 
ปตตานี บางนรา และปากแมน้ําโกลก) 
๒. โครงการศึกษาผลกระทบของขยะทะเลตอ
สัตวทะเลหายาก 
๓. โครงการศึกษาผลกระทบขยะทะเลตอระบบ
นิเวศแนวปะการัง ๑๔ สถานี (พังงา ๖ สถานี 
ภูเก็ต ๗ สถานี ระยอง ๑ สถานี) 
๔. โครงการศึกษาผลกระทบของขยะทะเลตอ
ระบบนิเวศหาดทราย โดยวิธีทดลองเลี้ยงปูลม
ในถังพลาสติกท่ีจําลองการปนเปอนขยะทะเล 
๕ ชุดการทดลอง 
- ชุดควบคุม (ไมมีขยะ) 
- ชุดทดลองมีขยะพลาสติก 
- ชุดทดลองมีขยะอินทรีย 
- ชุดทดลองมีขยะโฟม 

กิจกรรมท่ี ๒  
การบริหารจัดการเขต
ทางทะเลและชายฝงราย
จังหวัด 

๑๗๐



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
- ปูลมในสภาพธรรมชาติ 
๕. โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติกในน้ํา 
ตะกอนดินและสัตวน้ํา (หอยสองฝา) 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงอาวไทยและอันดามัน
รวม ๓๕ สถานี และยังมีการประกาศใช 
“นโยบายประชารัฐขจัดขยะทะเล” โดยการ
สรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม มีการ
เปดศูนยชวยชีวิตสัตวทะเลหายากในพ้ืนท่ี
จังหวัดภูเก็ต โดยไดรับพระราชทานนามอาคาร 
“ศูนยชวยชีวิตสัตวทะเลหายากสิรีธาร” จาก
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรีนารี 
รัตนราชกัญญา และจัดทําโครงการ Clean 
Seas Campaign ภายใตโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ เพ่ือมุงลดปริมาณขยะ
พลาสติกแบบใชครั้งเดียว และไมโครพลาสติก 
รวมท้ัง (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการ
ขยะพลาสติกระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ไดผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซ่ึงจะเปนแผนในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนการปองกันและแกไข
ปญหาขยะพลาสติก ภายใต Roadmap การ
จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๖ การบริหารจัดการการ
ประมงทะเล 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.)  
เปนหนวยงานสนับสนุนในการกําหนดประกาศ
เขต พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลและการแกไข
ปญหาประมงผิดกฎหมาย IUU เพ่ือติดตาม 
สถานการณการทําประมงผิดกฎหมายและภัย 
คุกคามทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล 
และเพ่ือติดตามแผนปฏิบัติงานปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงาน แกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย (IUU) โดยออกปฏิบัติการไปแลว  
๖ ครั้ง 

๑๗๑



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูในระหวาง
การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
เพ่ือใชในการบริการจัดการการทําประมงทะเล
ท้ังหมด รวมท้ังเรือประมงพ้ืนบานและ
เรือประมงพาณิชย และการทําประมงทะเล 
คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ไดมีสวนรวมในการดําเนินการ
ตาง ๆ อาทิ พบปะหารือรวมกับผูแทนกลุม
ประมงพาณิชยเพ่ือรับทราบปญหาการบริหาร
จัดการการประมงทะเลในพ้ืนท่ี จ.
ประจวบคีรีขันธ และหารือรวมกับผูแทน
หนวยงาน ไดแก ศูนยบัญชาการแกไขปญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กรม
เจาทา และกรมประมง เพ่ือติดตามงาน 
ภายหลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงานของ ศปมผ. 
ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และประชุมหารือ
รวมเพ่ือรับทราบความคืบหนาอีก ๒ ครั้ง  
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๘ การแบงเขตการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) 
ไดศึกษา รวบรวมขอมูล ประเด็นปญหาความ
จําเปนและขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน 
เพ่ือกําหนดการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีใหเหมาะสม 
และประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ขับเคลื่อนการวางแผนเชิง พ้ืนท่ีทางทะเลและ
พ้ืนท่ีคุมครองทางทะเลภายใตบริบทของ
เศรษฐกิจสีน้ําเงิน ดําเนินโครงการการแบงเขต
การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล 
(Marine Spatial Planning) เพ่ือเปนพ้ืนท่ีนํา
รองในการศึกษาการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล 
ซ่ึงดําเนินการใน ๓ พ้ืนท่ี 
คณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการ

๑๗๒



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ปฏิรูปประเทศ ไดประชุมรวมกับ ผูแทน ทช. 
รวม ๓ คร้ัง เพื่อหารือกรอบแนวทางในการจัดทํา 
One Marine Chart และการจดัทําระบบการ
วางแผนเชิงพืน้ที่ทางทะเล MSP รวมทั้งการ 
ติดตามและประสานงานกับ ทส. จนบรรจุเร่ือง 
MSP ใน (๑) แผนปฏิบตัิราชการ ทส. ป พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบตัิการ (Action 
Plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งมีแผนยอยในการจัดทํา One 
Marine Chart และการจัดทําระบบการบริหาร
จัดการการแบงเขตการใชประโยชนตาม MSP และ
ไดมีการประชุมรวมกับ รวมกับ ผูแทน ทช.  
อยางตอเนื่องเพื่อติดตามความกาวหนาในประเด็น
ขางตน 

๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ ปฏิรูประบบ
การวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ ปฏิรูประบบ
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศเพ่ือการอนุรักษ คุมครอง ใช
ประโยชน และแบงปนผลประโยชนท่ี
เปนธรรม 
- จัดทําคลังขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพกลางระดับชาติ (National 
Biobank) 
- จัดทําคลังขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชุมชน (Community 
Biobank) 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๔ ปฏิรูประบบ
และเครือขายฐานทรัพยากรทองถ่ินให
ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือขาย
ระดับประเทศและอาเซียน 

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ ปฏิรูประบบการวิจัย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
องคการสวนสัตวฯ (อสส.) การนําเทคโนโลยี
มาใชในดานการจัดการงานอนุรักษและสราง
ความเปนเลิศในการสรางและบริหารงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ เพ่ือกาวสูการเปนศูนยกลางและเปน
ผูนําดานการอนุรักษวิจัยสัตวปาของอาเซียน 
โดยมีการดําเนินงานสงเสริมนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสวนสัตว รอยละ ๕๕ 
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) 
ดําเนินการพัฒนาองคความรูและสราง
นวัตกรรมดานพืชและความหลากหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรชีวภาพใหเกิดประโยชนอยาง
ยั่งยืน มุงเนนการสํารวจ การศึกษาคนควา 
เพ่ือตอยอดงานวิจัยดานพืช โดยมุงเนนการใช
ประโยชนจากองคประกอบของพืชเพ่ือตอยอด
สูผลิตภัณฑรวมถึงมุงเนนการใชประโยชน 
จากพืช ดวยภูมิปญญาทองถ่ินนําไปสูการ
สงเสริมความรูการถายทอดเทคโนโลยีและการ
จัดทําเปนผลิตภัณฑสินคา หรือนวัตกรรมตาง 
ๆ ในอนาคต ตลอดจน เพ่ือการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

 

๑๗๓



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ ปฏิรูประบบขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ คุมครอง ใชประโยชน และแบงปน
ผลประโยชนท่ีเปนธรรม 
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) 
ไดดําเนินการอนุรักษ ฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพดานทรัพยากรพันธุพืช ในระดับ
พันธุกรรมชนิดพันธุ และระบบนิเวศท้ังในถ่ิน
กําเนิด และนอกถ่ินกําเนิด โดยมุงเนนการเปน
แหลงรวบรวม ขยายพันธุ อนุรักษฟนฟู คืนถ่ิน
พันธุพืชใกลสูญพันธุ สงเสริมสรางแหลงอนุรักษ 
ฟนฟูนอกถ่ินท่ีอยูอาศัยของพืช โดยขยาย
ขอบขายการอนุรักษใหครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ ตลอดจนมุงเนนการสรางแหลงเรียนรู
ดานการอนุรักษทรัพยากรพันธุพืช และความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเผยแพรถายทอด
องคความรูดานพืชสูประชาชน เพ่ือเปน
เครือขายการอนุรักษอยางยั่งยืนของประเทศ 
ตลอดจนสรางกลไก ปจจุบัน อ.ส.พ. อยู
ระหวางดําเนินการรวบรวมอนุรักษพันธุไมหา
ยากใกลสูญพันธุหรืออยูในภาวะคุกคาม 
ไดจํานวน ๓๖๐ ชนิด (ยอดสะสม) 
และเตรียมดําเนินการนําเขาสูโปรแกรมคืนถ่ิน 
ฟนฟูประชาชนของพันธุไมท่ีถูกคุกคามในแหลง 
ท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๑ 
ชนิด 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๔ ปฏิรูประบบและ
เครือขายฐานทรัพยากรทองถ่ินใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ รวมถึงเครือขายระดับประเทศและ
อาเซียน 
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.)  
อยูระหวางดําเนินการสรางเครือขายทองถ่ิน
ดานการอนุรักษ โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีเปาหมายจํานวน ๔ ชุมชน 

๑๗๔



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
กรมปาไม (ปม.) ดําเนินการวางแผนการ
ทํางานในการวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนรอบปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปา 
ราชกรูด จังหวัดระนอง รวมกับชุมชน ตําบลใน
วงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง และ
วิเคราะหความเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
นําไปสูการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕) ส่ิงแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ เสริมสราง
ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ี
แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ ปรับปรุงระบบ
และกลไกการเฝาระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ 
- การขับเคลื่อนเพ่ือจัดการขยะทุก
ประเภทใหเหลือนอยท่ีสุด (ตั้งแตตน
ทางถึงปลายทาง) และการสราง
จิตสํานึกในการกําจัดขยะ 
- การจัดการน้ําเสีย 
- การจัดการมลพิษในอากาศ เชน PM
๒.๕ , PM๑๐ 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ ผลักดันทุกภาค
สวนใหรวมแกปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๑ เสริมสรางระบบ
บริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมี
ประสิทธิภาพ 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (สส.) 
ดําเนินการพัฒนาองคความรู และสื่อสารสราง
ความเขาใจการจัดการขยะท่ีตนทาง ดังนี้ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
บริการสารสนเทศดานขยะมูลฝอย 
- จางท่ีปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและบริการสารสนเทศดานขยะมูลฝอย 
๒. สื่อสารความรูการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
- สื่อสารใหความรู เพ่ือสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหา รวมถึงการดําเนินงาน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ผานสารคดีความยาว 
๓ นาที จํานวน ๒ เรื่อง เผยแพรผานสื่อสังคม
ออนไลนของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- สื่อสารสรางความรูความเขาใจดานการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมผานสกูปขาวจํานวน 
๑ ครั้ง เผยแพรผานสื่อโทรทัศนและสื่อ
ออนไลน รายการเรื่องเดนเย็นนี้ทางสถานี 
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ และเผยแพรขาว
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย ภายใต
แนวคิด ชีวิตวิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม ผาน
สถานีโทรทัศนและเว็บไซตขาว จํานวน ๓๐ 
ชองทาง 
๓. เสริมศักยภาพผูนําดานการจัดการ 
ขยะท่ีตนทาง 
- ดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิค

กิจกรรมท่ี ๔  
ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด 

๑๗๕



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
การเปนวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน (TOT CBM) รุนท่ี ๑” ใหความรูความ
เขาใจดานการจัดการขยะท่ีตนทางเพ่ิมข้ึน 
- ดําเนินการพัฒนากลไกเครื่องมือในการลด
และคัดแยกขยะท่ีตนทาง ดังนี้ 
๑. การจัดการขยะท่ีตนทาง Zero Waste 
- ดําเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการขยะท่ีตนทางสูความยั่งยืนชุมชนปลอด
ขยะ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและถอด
บทเรียนความสําเร็จการดําเนินงานชุมชน 
ปลอดขยะระดับประเทศ ซ่ึงจะนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินงานชุมชน ปลอดขยะ 
และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร (Zero Waste) โดยมีผูเขารวมงาน
จํานวน ๓๗๕ คน 
- ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ป ๒๕๖๔ และ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ป ๒๕๖๔ ไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ัวประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียน เพ่ือรับสมัครชุมชน 
และโรงเรียนเขารวมโครงการสงเสริมพ้ืนท่ี
เรียนรูการจัดการขยะท่ีตนทาง Zero Waste 
- ดําเนินการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการขยะท่ี
ตนทางและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูการจัดการขยะ ประจําป ๒๕๖๓ 
จํานวน ๓ แหง ประกอบดวย 
๑) ชุมชนบานทาใหม อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ๒) ชุมชนบานคุยมะมวง อําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ๓) ชุมชนบานไร 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
- สรางกลไกความรวมมือการจัดการขยะท่ีตน
ทาง และสงเสริมการมีสวนรวมลดเลิกขยะ
พลาสติก 
- ดําเนินจัดพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ 
(MOU) สงเสริมการผลิตบรรจุภัณฑเครื่องดื่มท่ี

๑๗๖



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
สามารถรีไซเคิลไดเพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีเห็น
พองตองกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องคกรดานสิ่งแวดลอม 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๓ ผลักดันทุกภาคสวนให
รวมแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ใน
ฐานะหนวยประสานงานกลางของประเทศ
ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC 
National Focal Point) ไดพิจารณาตามขอ
กฎหมายและขอเท็จจริงทางวิชาการแลว 
พบวา ประเด็นนี้เก่ียวของโดยตรงกับ
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห และระบบการวิเคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ถา
มี) อยูดวยแลว อยางไรก็ดี การพัฒนา
บทบัญญัติ ภายใตรางพระราชบัญญัติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.... จะ
พิจารณาแนวทางใหการสนับสนุนและเชื่อมโยง 
การดําเนินงานดังกลาวในลักษณะเชิงนโยบาย
การพัฒนาประเทศเขาสูฐานเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) 
และมีความตานทานตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป รวมท้ังได
ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการปลอยกาซเรือน
กระจก อาทิ โครงการประเมินปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับศักยภาพการกักเก็บคารบอนในภาค
เกษตรกรรม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

๑๗๗



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ขับเคลื่อนนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนท่ีจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการเสนอ 
(ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... การเสริมสรางขีด
ความสามารถและเสริมพลังการเรียนรูเครือขาย 
ภาคประชาชนเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และเตรียม
ความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

๖) ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ ระบบการ
ประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) 
- จัดทํากรอบและแนวทางการพัฒนา
ระบบ SEA ซ่ึงครอบคลุมถึงการรับรอง
สิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ SEA การ
สนับสนุนงาน SEA ท่ีเปนรูปธรรม 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๘ การปฏิรูป
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- ปรับปรุงกฎหมายหรือพัฒนากฎหมาย
ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติและการปฏิรูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑) (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... 
๒) (ราง) พระราชบัญญัติวาดวยจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
แนวทางประชารัฐ พ.ศ. .... 
๓) (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซาก

ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๒ ระบบการประเมิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ในการจัดทําโครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึง
เปนโครงการภายใตการดําเนินการของ สศช. 
โดยมีการดําเนินการดังนี้ (๑) การจัดอบรมการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔๐ 
คน (๒) การจัดอบรมการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรสําหรับผูบริหารระดับสูง ซ่ึง
จะจัดข้ึนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ หาก
สถานการณโควิด - ๑๙ ดีข้ึน (๓) การปรับปรุง
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (SEA Guideline) ใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมกับการนําไปใชงาน (๔) การ
ติดตามประเมินผลการจัดทํา SEA จํานวน ๕ 
โครงการ เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์และ
แนวทางในการนํามาปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA 

 

๑๗๘



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ (ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม) 
๕) (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร พ.ศ. .... 
๖) เรงรัดการออกอนุบัญญัติตามความ
ใน 
- พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว
ปา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
- พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

Guideline) (๕) การจัดทําโครงการติดตาม
ประเมินผลในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
สระแกว โดยใชกระบวนการการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาประยุกตใช 
และ (๖) ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) คาดวาจะมีการ
ประกาศระเบียบดังกลาวภายในป ๒๕๖๕ 
 
ประเด็นปฏิรูปหลักท่ี ๘ การปฏิรูปกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม (สป.ทส.) (กองกฎหมาย) ได
ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายท่ีสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 
๑. รางพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... อยูระหวาง
ดําเนินการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. รางพระราชบัญญัติความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พ.ศ. .... อยูระหวางดําเนินการ 
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. รางพระราชบัญญัติการจัดการ 
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... อยูระหวางดําเนินการ 
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๖๔ รับทราบมาตรการแกไขปญหาการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และ
ใหมีการจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

๑๗๙



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. เพ่ือใหมีระบบการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพตอไป 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบราง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
โดยเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เพ่ือเปนการปรับปรุง
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขระบบความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย หรือภัย
พิบัติอยางอ่ืน รวมท้ังการปองกันอันตรายเม่ือมี
เหตุชุลมุนวุนวายในอาคารสูงและอาคารขนาด
ใหญพิเศษ ซ่ึงจะเปนเปนประโยชนในการ
ปองกันความเสียหายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน 
๕. (ราง) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ.ศ. 
.... อยูระหวางดําเนินการของสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖. พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
๑๓๒ ตอนท่ี ๔๔ ก วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ หนา ๑ 
๗. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
๑๓๖ ตอนท่ี ๗๑ ก วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ หนา ๑๔๕ 
๘. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๗๑ ก วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 

๑๘๐



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
๒๕๖๒ หนา ๑๐๔ 
๙. พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี 
๗๑ ก วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หนา ๗๑ 
๑๐. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนท่ี 
๑๑๒ ก วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนา ๔๔ 

 

๑๘๑



๗. ดานสาธารณสุข : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

๒) ระบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข : รวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) และภาคเอกชน ดําเนินการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ซ่ึง
แอพพลิเคชั่นดังกลาวฯ สามารถตอบสนองตอ
สถานการณปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ระบบจะชวยลดภาระของแพทยในการปฏิบัติ
หนาท่ี การสอบสวนโรค รวมถึงสงขอความแจง
เตือนผูใชเม่ือตกอยูในกลุมเสี่ยง 
กระทรวงสาธารณสุข : ดําเนินการพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารผาน “LINE @sabaideebot” 
เพ่ือเปนชองทางการสื่อสารสําหรับกลุมเสี่ยงท่ี
เขาขายเปนผูติดเชื้อ โดยสามารถสงตอขอมูล
ของกลุมเสี่ยงไปยังหนวยบริการ เพ่ือให
คําแนะนําในการสังเกตอาการ และดําเนินการ
สงตรวจหาเชื้อและหากผลเปนบวก หนวย
บริการจะดําเนินการรับผูติดเชื้อไปสูการรักษา
รวมท้ังขอมูลเหลานี้จะถูกสงไปยังกรมควบคุม
โรคเพ่ือรายงานสถานการณผูติดเชื้อ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก : 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น "หมอรูจักคุณ" 
เพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลตลอดชวงชีวิต 
เทาเทียมแมอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ครอบคลุมการ
ดูแลผูปวยโรคติดตอไมเรื้อรัง การฝากครรภ 
การสงเสริมปองกันโรค งานใหคําปรึกษา 
ตลอดจนการรักษาพยาบาลและฟนฟู
สมรรถภาพตลอดชวงชีวิต โดยเปนการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวยบริการทุกระดับ
รองรับการแพทยและการสาธารณสุขวิถีใหม 
(New Normal Medical Services and 

กิจกรรมท่ี ๑  
การปฏิรปูการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม เพ่ือความ
มั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ  

๑๘๒



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

Public Health) ซ่ึงเปนการขับเคลื่อนนโยบาย
การแพทยและสาธารณสุข ๔.๐ ท่ีนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือให ประชาชนเขาถึงขอมูล
สุขภาพของตนเองและเปนการสรางวิถีการดูแล
รักษาสุขภาพรูปแบบใหม ควบคูกับการให
คําปรึกษาแพทยและสาธารณสุขทางไกล 
(Telemedicine, Telehealth) 

๔) ระบบบริการปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข : ในปท่ีผานมา (๒๕๖๓) 
ไดดําเนินการจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิเพ่ิมข้ึนจากป
กอนหนา ๘๑๑ แหง รวมหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายฯ ท้ังสิ้น ๑,๙๙๑ แหง ครอบคลุม 
การใหบริการประชาชน ๑๙,๖๒๖,๕๒๙ คน 
คิดเปนรอยละ ๒๙.๒๖ จากประชากรท่ัว
ประเทศ 

กิจกรรมท่ี ๒  
ก า ร ป ฏิ รู ป เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของการสราง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู
ด านสุขภาพ การปองกัน 

และดูแลรักษาโรคไมติดตอ 

สําหรับประชาชนและผูปวย 

กิจกรรมท่ี ๓ 
การป ฏิ รูป ระบบบ ริก าร
สุขภาพผูสู งอายุดานการ
บริบาลการรักษาพยาบาลท่ี
บาน/ชุมชน และการดูแล
สุ ขภ าพ ต น เอ งใน ระบ บ
สุ ข ภ า พ ป ฐ ม ภู มิ เ ชิ ง
นวัตกรรม 

 

 
 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา สอดคลองกับกจิกรรม  
Big Rock 

๑) รางพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ... 

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ กระทรวงสาธารณสุข
อยูระหวางการทบทวนรายละเอียดตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรมท่ี ๕ 
การปฏิรปูเขตสุขภาพใหมี
ระบบบรหิารจดัการแบบ
บูรณาการคลองตัว และการ
รวมรับผิดชอบดานสุขภาพ
ระหวางหนวยงาน และ
ทองถ่ิน 

๒) พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดทํา
กฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของ 

อนุบัญญัติภายใตพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีการประกาศใชบังคับ
ลงในราชกิจจานุเบกษา จํานวนท้ังสิ้น ๒๑ ฉบับ 
ไดแก 

กิจกรรมท่ี ๒ การปฏิรูป
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสราง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู

๑๘๓



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา สอดคลองกับกจิกรรม  
Big Rock 

กลุมท่ี ๑ : ประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของ
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จํานวน 
๑๒ ฉบับ 

กลุมท่ี ๒ : ประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ จํานวน ๒ ฉบับ 

กลุมท่ี ๓ : ประกาศท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๗ 
ฉบับ 

ดานสุขภาพ การปองกัน 

และดูแลรักษาโรคไมติดตอ
สําหรับประชาชนและผูปวย 

 

กิจกรรมท่ี ๓ 
การป ฏิ รูป ระบบบ ริก าร
สุขภาพผูสู งอายุดานการ
บริบาลการรักษาพยาบาลท่ี
บาน/ชุมชน และการดูแล
สุ ขภ าพ ต น เอ งใน ระบ บ
สุ ข ภ า พ ป ฐ ม ภู มิ เ ชิ ง
นวัตกรรม 

 

 

๓) การปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบดานสารสนเทศสุขภาพ 
และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน
กฎหมายเพ่ือคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดานสุขภาพ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรวมกับ
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ดําเนินการตั้งคณะทํางานในการวางแนว
ปฏิบัติการคุมครองขอมูลดานสุขภาพสวน
บุคคลรวมกัน ขณะนี้อยูในระหวางการ
ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี ๑  
การปฏิรปูการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม เพ่ือความ
มั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ 

 

๑๘๔



๘. ดานส่ือสารมวลชนฯ : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา สอดคลองกับกจิกรรม  
Big Rock 

๑) รางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ. .... 

กรมประชาสัมพันธ : ไดรวมกับคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนยกราง
และผานการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแลว ตอมากรมประชาสัมพันธแจง
ยืนยันใหดําเนินการรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ท่ีสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาตรวจ
พิจารณาแลว และคณะรัฐมนตรีไดแจงใหกรม
ประชาสัมพันธไปดําเนินการทบทวนและปรับแก
ไขอีกครั้ง ซ่ึงกรมประชาสัมพันธไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสงเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือ
ประชุมและวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ และรับฟง
ความคิดเห็นจากหนวยงาน โดยไดตั้งคณะทํางาน 
ประกอบดวย เจาหนาท่ีกรมประชาสัมพันธ 
นักวิชาการ หรือผู เก่ียวของ เพ่ือทบทวนราง
พระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่ อมวลชน พ.ศ. ... และอยู ระหวาง
การศึกษา วิเคราะห  และเตรียมการประชุม
คณ ะทํ างาน ใน ไตรมาส ท่ี  ๓  เพ่ื อนํ าร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... จํานวน ๕ หมวด  
๔๙ มาตรา ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ทบทวน เพ่ือนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุ มัติ
หลักการตอไป 
(*หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
สงผลกระทบตอการจัดการประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนฯ ตาม
แผนที่กําหนดไวเดิมซ่ึงตองเร่ิมดําเนินการในไตรมาสที่ ๒) 

- 

 

๑๘๕



๙. ดานสังคม : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

๑) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และ
การลงทุนเพ่ือสังคม 

กิจกรรมท่ี ๒ สรางระบบใหคนไทยมี
บําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน 

กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ 

๑) กระทรวงการคลัง  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ราง พ.ร.บ.
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
(๓๐ มี.ค.๖๔) 

กิจกรรมท่ี ๑  
การมีระบบการออมเพ่ือ
สรางหลักประกันรายได
หลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอ
และครอบคลุมในกลุม
แรงงานท้ังในและนอก
ระบบ 

๒) กลุมผูเสียเปรียบในสังคม 

กิจกรรม ท่ี  ๓  ปฏิ รูปกฎหมายและ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลหรือติดตามการ
บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะเก่ียวกับ
การออกแบบท่ียึดหลักการออกแบบท่ี
เปนสากล (Universal Design) 

กลยุทธท่ี ๔ การปฏิรูประบบคุมครองผู
ผูบริโภค 

๒) อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร ผ ลั ก ดั น ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมสาธารณะท่ีทุกคนเขาถึง
และใชประโยชนได (Accessibility for All Act : 

AAA) 

๓) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 
๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒  ไดประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาแลวเม่ือวันท่ี ๒๗ พ.ค. ๖๒ และมี
ผลบั ง คับ ใช เม่ือพ น  ๙๐  วันนับแต วัน
ประกาศ 

กิจกรรมท่ี ๓  
การปฏิรูปการข้ึน
ทะเบียนคนพิการ 
เพ่ือใหคนพิการไดรับ
สิทธิสวัสดิการและความ
ชวยเหลือไดอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๓) ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง 

กิจกรรมท่ี ๑ การปฏิรูประบบการสราง
เสริมชุมชนเขมแข็งเชิงพ้ืนท่ี 

๔) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางเสริมชุมชน เขมแข็ง มีรางระเบียบฯ 
และเสนอ ครม. พิจารณาแลว อยางไรก็
ตาม มีคําสั่งให กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
โดย สถาบั น พัฒ นาองค กรชุ มชน  ไป
ทบทวนตามความ เห็ นของ สคก. ใน
ประเด็นความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน ซ่ึง 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดดําเนินการ
ทบทวน ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืนและ
หารือรวมกับหนวยงานรวม รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี ๔  
การสรางกลไกท่ีเอ้ือให
เกิดชุมชนเมืองจัดการ
ตนเอง 
 
กิจกรรมท่ี ๕  
การสรางมูลคาใหกับ
ท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับ
ประชาชน 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา สอดคลองกับกจิกรรม  
Big Rock 

๑)  รางพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. 

…. 

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. …. อยูระหวางการเปดรับ
ฟงความคิดเห็น 

 

- 

๑๘๖



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา สอดคลองกับกจิกรรม  
Big Rock 

๒) ราง พ.ร.บ. สงเสริมและอนุรักษวิถี
ชีวิตกลุมชาติพันธุ 

๑. นํารองประกาศเขตพ้ืนท่ีวัฒนธรรมพิเศษ 
จํานวน ๑๓ พ้ืนท่ี  
๒. จัดทําขอมูลดานชาติพันธุเพ่ิมข้ึน ๗ ระเบียน 
๓. อยูในกระบวนการยกรางพระราชบัญญัติ 
โดยปรับชื่อเปน พระราชบัญญัติคุมครองและ
สงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ เพ่ือใหสอดคลอง
กับเจตนารมยของพระราชบัญญัติท่ีเนนการ
คุมครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 
ซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๐ 

 

 

 

๑๘๗



๑๐. ดานพลังงาน : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
1) ประเด็นท่ี ๑ : การปฏิรูปองคกร

ดานพลังงาน  
กิจกรรมท่ี ๑ ปรับบทบาทและ
โครงสรางองคกรดานพลังงานเพ่ือ
รองรับการปฏิรูป  
กิจกรรมท่ี ๒ สรางกติกา (Code of 
Conduct) เพ่ือกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวย นโยบาย-
กํากับ-ปฏิบัติ 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. ตั้งกองบริหารสัญญา PSC ภายในแลว 
๒. เห็นชอบ COC แลว และหนวยงานนําไป

ปฏิบัติแลว รวมถึงมีการกําหนด KPI กกพ. 

กรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม : ไดดําเนนิการ
ดังนี้  

๑. เปดรับฟงความเห็น (ภายใน ๑๖ พ.ค.๖๓) 
ตอรางกฎกระทรวง (ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. ออก
ตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ยกเลิกประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน
ลําดับท่ี ๘๘) ฝายกฎหมาย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูระหวางพิจารณา 

๒. ปรับปรุงข้ันตอน EIA ใหเร็วข้ึนตาม พ.ร.บ. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.). / EHIA พิจารณา พ้ืนท่ี
โรงไฟฟาโดยประชาชน / SEA เจาภาพ
นโยบายเปนจัดทํา 

กิจกรรมท่ี ๑  
ศูนยอนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จ One-Stop- 
Service ดานกิจการ
ไฟฟาท่ีแทจริง 
 

2) ประเด็นท่ี ๓ : การสรางธรรมาภิบาล
ในทุกภาคสวน 

กิจกรรมท่ี ๑ ปฏิรูปใหภาคประชาชนมี
สวนรวม ในการใหขอเสนอแนะตอรัฐ
อยางเปนทางการในรูปคณะท่ีปรึกษา
หรือแตงตั้งคณะกรรมการของภาค 
ประชาสังคม  
กิจกรรมท่ี ๒ ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาโครงการ โดยกําหนดกลไก
การจัดตั้งโรงไฟฟาท่ี ประชาชนมีสวน
รวมและภาครัฐทุกสวนดําเนินการ 
รวมกัน  
กิจกรรมท่ี ๓ การจัดสรรคาภาคหลวงสู
ชุมชน  
กิจกรรมท่ี ๔ สงเสริมและสรางระบบ 
ธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการทุก
องคกร 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. เห็นชอบหลักการและลงนามนําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหา ฯ แลว  
๒. ประกาศรับสมัครกรรมการภาคประชาสังคม 

(ขยายระยะเวลาออกไป ๒ รอบ หมดเขต 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔)  

๓. รอการศึกษาและการนํา SEA โรงไฟฟาถาน
หินภาคใต มาใชดําเนินการ 

๔. ใหคณะกรรมการ พ.ร.บ. กระจายอํานาจฯ 
สํานักงานปลัดสํานักนายก (สปน.) เสนอราง 
พ.ร.บ. รายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การจัดสรรคาภาคหลวงท่ี ๒๐ : ๒๐ : ๒๐ : 
๐ โดยนายกฯ ให สปน. ไปทบทวนรวมกับ
ความเห็นของ กค. คค. พน. ยธ. สนง.
กฤษฎีกา สศช. สงป. เพ่ือใหไดขอยุติ 

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ : ไดดําเนินการดังนี้  
๑. ศึกษามาตรฐาน EITI ๒๐๑๖ แลวเสร็จ 
๒. เสนอการปรับบทบาท NGOs  มี พ.ร.บ.การ

- 

๑๘๘



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
มีสวนรวมแลว 

๓. ใหบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม นํารองในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด โดยวาจาง PTIT และมีคําสั่ง
แตงตั้ง คกก. ขับเคลื่อน ฯ แลว 

3) ประเด็นท่ี ๔ : โครงสรางแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟา (Power 
Development Plan : PDP)  

กิจกรรมท่ี ๑ ศึกษาสัดสวนโรงไฟฟา
ฐานและการเติบโตท่ีเหมาะสม  
กิจกรรมท่ี ๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังการ
ผลิตไฟฟาของ ประเทศไทย  
กิจกรรมท่ี ๓ ปรับปรุงระบบสงและ
ระบบจําหนายใหมี ความทันสมัย 
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาอนาคต 
(Grid Modernization of 
Transmission and distribution)  
กิจกรรมท่ี ๕ หนวยงานท่ีเก่ียวของทํา
แผนพัฒนากําลัง ผลิตไฟฟาของประเทศ
ไปดําเนินการ 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษา Prosumer แลวเสร็จ 
๒. กําหนดตัวชี้วัดของ ๓ การไฟฟา เพ่ือจัดทํา

แผน Grid modernization 
๓. เสนอ ครม. รับทราบแผน PDP๒๐๑๘ ให

สอดคลองกับนโยบายโรงไฟฟาชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานราก  

 

กิจกรรมท่ี ๕  
ปรับโครงสรางกิจการ
ไฟฟาและธุรกิจกาซ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการ
แขงขัน 

4) ประเด็นท่ี ๖ : ปฏิรูปโครงสรางการ
บริการกิจการไฟฟา  

กิจกรรมท่ี ๑ การโอนยายการไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) มาอยูใตกระทรวง 
พลังงาน  
กิจกรรมท่ี ๒ จัดทําระเบียบและ
กฎเกณฑสําหรับ Third Party Access 
(TPA) ของระบบสงและระบบจําหนาย 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. รับฟงความคิดเห็นจากหนวยท่ีเก่ียวของแลว

เสร็จ 
๒. จัดประชุมหารือเรื่องปฏิรูปโครงสรางการ

บริหารกิจการไฟฟา เพ่ือวิเคราะหความ
เหมาะสมขอดี ขอเสียและมุมมองของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอการโอนยาย กฟภ.
และ กฟน.มาสังกัด พน. ประกอบดวย สศช. 
สนง.กกพ. มท. กฟผ. กฟน. กฟภ. พน. 
สนพ. 

๓. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ
รวมกันระหวาง ๓ การไฟฟา โดยมอบหมาย
กระทรวงพลังงานรวมกับมหาดไทยและ ๓ 
การไฟฟา จัดทําแผนบูรณาการการลงทุน
พัฒนาระบบไฟฟาของประเทศ ท้ังการผลิต 
ระบบสง ระบบจําหนาย ระยะ ๕ ป เพ่ือ
เสนอให ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
 

กิจกรรมท่ี ๕  
ปรับโครงสรางกิจการ
ไฟฟาและธุรกิจกาซ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการ
แขงขัน 

๑๘๙



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
5) ประเด็นท่ี ๙ : ปฏิรูประบบบริหาร

จัดการเช้ือเพลิงชีวมวลไมโตเร็ว 
สําหรับโรงไฟฟาชีวมวล  

กิจกรรมท่ี ๑ บูรณาการขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการปลูกไม โตเร็วรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
กิจกรรมท่ี ๒ กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับปลูก
ไมโตเร็ว 
กิจกรรมท่ี ๓ เผยแพรความรูเก่ียวกับไม
โตเร็ว เชน ยูคา ลิปตัส สนปดพัิทธ สะ
เตา กระถินณรงค กระถินเทพา ข้ีเหล็ก 
เปนตน  
กิจกรรมท่ี ๔ สนับสนุนกลาไม พันธุไม
โตเร็วชนิดตาง ๆ และคําแนะนําในการ
ปลูกไมโตเร็วใหกับเกษตรกร/ ชุมชน  
กิจกรรมท่ี ๕ สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ การเกษตร ผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลไมโตเร็ว  
กิจกรรมท่ี ๖ กําหนดมาตรฐานและ
ราคากลางของ เชื้อเพลิงชีวมวลไมโตเร็ว  
กิจกรรมท่ี ๗ ออกมาตรการและ
ระเบียบเพ่ือสนับสนุน ใหโรงไฟฟาแบบ 
Non-Firm เปลี่ยนไปจายไฟฟา แบบ 
Firm 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. สํารวจรวบรวมขอมูลความตองการใชไมสับ

เพ่ิมเติมของโรงไฟฟาชีวมวลปจจุบัน ซ่ึง
ดําเนินการแลวเสร็จ และไดสงขอมูลจากการ
สํารวจความตองการไมสับดังกลาว ไปยัง
องคการอุตสาหกรรมปาไมและกรมปาไมเพ่ือ
ใชประกอบในการสงเสริมปลูกไมโตเร็วใน
พ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงไฟฟาชีวมวล 

๒. จัดทําโครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวล มีวิสาหกิจชุมชนเขารวม
โครงการท้ังหมด ๖ แหง โดยมีวิสาหกิจ
ชุมชนได รง.๔ แลว ๒ แหง ซ่ึงอยูระหวาง
การดําเนินการติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงชีว
มวล  และ วิสาหกิจ ๔ แหง อยูระหวาง
ดําเนินการขอใบอนุญาต รง.๔ 

๓. เผยแพรคูมือการปลูกไมโตเร็ว (ยูคาลิปตัส 
และ กระถินเทพา) ทางเว็บไซด dede.go.th 

๔. ศึกษามาตรฐานชีวมวล ดําเนินการแลวเสร็จ 
๕. ศึกษาแนวทางการเพ่ิม Plant Factor ของ

โรงไฟฟาชีวมวล ดําเนินการแลวเสร็จ 
๖. ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการ ๒ 

โครงการ ดังนี้  
    ๑. สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ซ่ึงอยูระหวาง

การดําเนินการทําแนวปองกันไฟ                  
    ๒. จัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไม

เศรษฐกิจ ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการทําแนว
ปองกันไฟ และซอมทางตรวจ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน :  
ไดดําเนินการดังนี้  
๑. จัดทําระเบียบรับซ้ือเพ่ือรองรับแผนตอเม่ือมี

ความชัดเจนในการดําเนินงานตามแผน
ปฏิรูปและนโยบายรัฐในการเปลี่ยนรูปแบบ
สัญญา Non-firm มาเปน Firm 

- 

6) ประเด็นท่ี ๑๐ : แนวทางการ
สงเสริมและขจัดอุปสรรคในการนํา
ขยะมูลฝอยไปเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิต

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. กําหนดเปาหมายในการรับซ้ือไฟฟาจากขยะ

ชุมชนจากเดิม ๕๐๐ MW เพ่ิมข้ึนอีก ๔๐๐ 

- 

๑๙๐



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ไฟฟา  

กิจกรรมท่ี ๑ ภาครัฐ/หนวยงานท่ี
เก่ียวของรวมจัดลําดับ ความสําคัญของ
กลุม พ้ืนท่ีเรงดวนท่ีมีศักยภาพ ในการ
นําขยะเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา  
กิจกรรมท่ี ๒ ออกกฎหมายใหมีการคัด
แยกขยะตั้งแตตนทาง ระหวางทาง 
ปลายทาง และกอนการนําไปกําจัดทุก 
เทคโนโลยีเพ่ือ Recydc ใหไดประโยชน
สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝงกลบ
เฉพาะขยะไมยอยสลาย (net Waste) 
เทานั้น 
กิจกรรมท่ี ๓ ภาครัฐสงเสริมใหเอกชนท่ี
มีประสบการณ และความพรอมดาน
การเงินมาลงทุนในโครงการจัดการ ขยะ
แทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กิจกรรมท่ี ๔ เสนอทางเลือกเทคโนโลยี
ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการกําจัดและใช
ประโยชนอยางสูงสุดจากขยะ และไม
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพรอม
มาตรการในการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ี ๕ สรางความเขาใจและให
ประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจ
และตรวจสอบผลการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี ๖ ลดข้ันตอนการคัดเลือก
เอกชนเพ่ือเขาลงทุนในโครงการ
พลังงานขยะ 

MW รวมเปน ๘๐๐ MW ขณะนี้มีโครงการ
กําจัดขยะดวยการนํามาผลิตไฟฟาของ อปท. 
ท่ีไดรับความเห็นชอบจากรมว.มท. แลว 
จํานวน ๒๓ แหง กําลังผลิตติดตั้งรวม 
๒๓๔.๗ MW และยังมีโครงการฯท่ียังอยูใน
การพิจารณาอยูอีกจํานวน ๑๓ โครงการ 
กําลังผลิตติดตั้งรวม ๑๑๑.๖ MW  

7) ประเด็นท่ี ๑๑ : การสงเสริมการ
ติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี  

กิจกรรมท่ี ๑ ออกระเบียบวาดวยการ
สงเสริมกิจการ โซลารรูฟเสรี 
กิจกรรมท่ี ๒ ออกขอกําหนดเก่ียวกับ
การเชื่อมตอ การ ใชบริการ และการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา โดยเร็ว
รวมถึงการกําหนดอัตราคาบริการ ใน
การใชหรือ การเชื่อมตอท่ีเหมาะสม 
และเปนธรรม สาหรับโซลารรูฟเสรี 
(การมีผลบังคับใชใหเปนไปตาม ความ

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. มีมติ ๒๔ ก.ค. ๖๒ ควรมีการกําหนด

นโยบายใหชัดเจนกอน จึงจะดําเนินการออก
ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการดําเนินการ
ดังกลาวได 

๒. เห็นควรทบทวนหนวยงานผูรับผิดชอบตาม
ขอเสนอของสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ี
ชัดเจน  

๓. เห็นควรทบทวนตามขอเสนอของ
กระทรวงการคลัง เนื่องจากปจจุบัน

- 

๑๙๑



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
พรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
กิจกรรมท่ี ๓ ออกระเบียบวาดวยการ
สงเสริมใหมีการ เก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟาท่ีผลิตจากโซลารรูฟ และนํา
กลับมาใชใหม  
กิจกรรมท่ี ๔ แกไขพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยเรื่อง พลังงานควบคุม โดยใหโซลาร
รูฟ ท่ีมีขนาดไมเกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม
เปนพลังงานควบคุม  
กิจกรรมท่ี ๕ แกไขระเบียบวาดวยการ
เชื่อมตอ โซลารรูฟกับระบบของฝาย
จําหนาย 

หนวยงานสามารถดําเนินการไดโดยไมมี
ขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. ดําเนินโครงการ Solar to social โดย

มุงเนนการสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
ของแผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาเสร็จ
เรียบรอย 

 

8) ประเด็นท่ี ๑๒ : ปฏิรูปโครงสรางการ
ใชพลังงานภาคขนสง ระยะ ๒๐ ป  

กิจกรรมท่ี ๑ การปรับขอมูลตาง ๆ ให
สอดคลองกับ สถานการณปจจุบัน 
(ความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (BAU)) 
กิจกรรมท่ี ๒ กําหนดโครงสรางการใช
พลังงานภาคขนสง  
กิจกรรมท่ี ๓ การปรับแผน AEDP EEP 
และ Oil, Plan 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. เสนอแผน AEDP ๒๐๑๘ เม่ือ ๒๐ ต.ค. ๖๓ 

โดย ครม.มีมติรับทราบ 
๒. จัดทํารางแผน Oil Plan ๒๐๑๘ ไดรับความ

เห็นชอบจาก ปพน. แลวเม่ือวันท่ี ๔ มิ.ย. 
๖๓ แลวเสร็จ และ สนพ. จะนําไปรวมอยูใน
แผนแมบทพลังงานแหงชาติ 

๓. จัดทําแผนพลังงานแหงชาติ (รวม TIEB) 
ตามมติครม. ซ่ึงรวมการพิจารณา BAU การ
ใชพลังงานภาคขนสงใหม  (ท่ีตองตัด EV 
แลว) และ ธพ. สนับสนุนการจัดทํา
โครงสรางการใชพลังงานในภาคขนสงให
ชัดเจน   

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน : ได
ดําเนินการดังนี้  
๑. ไดนําเสนอทิศทางของแผนพลังงานแหงชาติ

และแนวทางการขับเคลื่อนตอผูบริหาร พน. 
เม่ือวันท่ี  
๑ ก.พ. ๖๔ 

- 

9) ประเด็นท่ี ๑๓ : การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน 
อยางคุมคาในกลุมอุตสาหกรรม  

กิจกรรมท่ี ๑ กลไกคณะทํางานรวม  
กิจกรรมท่ี ๒ ขับเคลื่อนโครงการ
สงเสริมการอนุรักษ พลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. ป ๒๕๖๑ ภายใตแผนบูรณาการ พพ. กรอ. 

มีโครงการดําเนินการแลวเสร็จท้ังสิ้น ๗ 
โครงการ มีผลประหยัดเกิดข้ึนท้ังสิ้น ๓๗.๑๑ 
ktoe/ป 

๒. ป ๒๕๖๒ มีโครงการภายใตการดําเนินงาน
รวมกันท่ีกําลังดําเนินการอยูท้ังสิ้น ๑๐ 

- 

๑๙๒



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
 
 

โครงการ ณ ปจจุบันเกิดผลประหยัด ๒๒.๘๘ 
ktoe/ป จากโครงการดําเนินการแลวเสร็จ 
(ดําเนินการแลวเสร็จ ๙ โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ๑ โครงการ) 

๓. ป ๒๕๖๔ อยูระหวางการพัฒนาโครงการ
รวมกันท้ังสิ้น ๒๑ โครงการ 

10) ประเด็นท่ี ๑๔ : การใชขอบัญญัติ
เกณฑมาตรฐานอาคารดานพลังงาน 
(Building Energy Code : BEC)  

กิจกรรมท่ี ๑ บังคับใชกฎหมายอาคาร
กอสรางใหม 
กิจกรรมท่ี ๒ สงเสริมอาคารกอสราง
ใหม 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. มติ ครม. เม่ือวันท่ี ๘ ก.ค. ๖๓ เห็นชอบ

กฎกระทรวงขอบัญญัติเกณฑมาตรฐาน
อาคารดานพลังงาน (BEC) แลว 

๒. รมว.พน. ลงนามในกฎกระทรวง และ
ประกาศในราชกิจจาฯ แลว (๑๒ พ.ย.๖๓)  

๓. เสนอกฎกระทรวงใหคณะกรรมการควบคุม
อาคารพิจารณาโดยมีการประชุมไปเม่ือ ๒๑ 
ม.ค.๖๔  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน : ไดดําเนินการเขาหารือกรมโยธา ขอ
ทราบรายละเอียดขอสังเกต และหารือ คกก.
กฤษฎีกาปญหาขอกฎหมาย ๑๑ ก.พ.๖๔ และ 
๒๑ มี.ค.๖๔ 
 

- 

11) ประเด็นท่ี ๑๖ : การสงเสริมยาน
ยนตไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี ๑ จัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติศึกษา กําหนดทิศทางการ
พัฒนายานยนตไฟฟาและจัดทํา 
แผนปฏิบัติการสงเสริมยานยนตไฟฟาท่ี
ชัดเจน  
กิจกรรมท่ี ๒ รัฐบาลประกาศเปาหมาย
การพัฒนาและ การใชยานยนตไฟฟา
ระยะสั้น ปานกลาง ยาว  
กิจกรรมท่ี ๓ ปรับปรุงแผนดานพลังงาน
และการจัดหาพลังงาน 
กิจกรรมท่ี ๔ จัดทําแนวทางสนับสนุน
การเปลี่ยนผาน อุตสาหกรรมยานยนต
ใหภาคเอกชน  
กิจกรรมท่ี ๕ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. ดําเนินการตามคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟา โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ
ปลัดกระทรวงพลังงานเปนฝายเลขานุการ 
เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายในการ
พัฒนายานยนตไฟฟาใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวของ 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ EV แหงชาติ เพ่ือ 
Kick off และมอบหมายคณะอนุกรรมการ
จัดทําขอมูลเสนอแนวทาง เม่ือวันท่ี ๒๔ มี.ค. 
๖๔ 

 

- 

๑๙๓



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
12) ประเด็นท่ี ๑๗ : การสงเสริม

เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  
กิจกรรมท่ี ๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต กพช. ศึกษาโอกาสและความ
เปนไปไดในการสงเสริมการ 
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงานและจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ 
พลังงานประเภทแบตเตอรรี่  
กิจกรรมท่ี ๒ ปรับปรุงการวางแผนดาน
พลังงาน ไดแก PDP, EEP ใหมีการนํา
ระบบกักเก็บพลังงานประเภท 
แบตเตอรี่มาใชในระบบโครงขายไฟฟา
ของประเทศ  
กิจกรรมท่ี ๓ ดําเนินการแผนปฏิบัติการ
สงเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรรี่ 

กระทรวงพลังงาน : ไดดําเนินการดังนี้ 
๑. เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม

เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน โดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เห็นชอบในคําสั่ง เม่ือวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๖๒ 
สนพ. กําลังอยูระหวางเตรียมการประชุม 

๒. ปจจุบันมีจํานวนโครงการภายใต ERC 
Sandbox ท่ี กกพ. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โดยอยูระหวางการรอลงนาม
ในหนังสือยืนยัน ท้ังสิ้น ๑๒ โครงการ เปน
โครงการประเภท Battery Storage 
System จํานวน ๓ โครงการ 

๓. คณะกรรมการ ESS ประชุมเม่ือวันท่ี ๘ ก.พ. 
๖๔ มีมติเห็นชอบเปาหมายเบื้องตนและ
กรอบแนวทางในการสงเสริมฯ  

 

- 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา 
สอดคลองกับกิจกรรม  

Big Rock 
๑) ระเบียบกระทรวงพลังงานวา ดวย 

Code of Conduct ของ หนวย
นโยบาย-กํากับ-ปฏิบัติดานพลังงาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใหความ
เห็นชอบ COC แลว และหนวยงานนําไปปฏิบัติ
แลว และมีการกําหนด KPI กกพ. 
 

กิจกรรมท่ี ๑  
ศูนยอนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จ One-Stop- 
Service ดานกิจการ
ไฟฟาท่ีแทจริง 
 

๒) รางพระราชบัญญัติการมีสวน รวมของ
ประชาชนใน กระบวนการสาธารณะ  

อยูระหวางดําเนินการ - 

๓) รางพระราชบัญญัติรายได องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ... 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทํากฎหมายรายไดฯ เพ่ือพิจารณา ราง 
พ.ร.บ. รายไดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
สวนของการจัดสรรคาภาคหลวง ตามความเห็น
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไปทบทวนรวมกับ
ความเห็นของ กค. คค. พน. ยธ. สนง.กฤษฎีกา 
สศช. สงป. เพ่ือใหไดขอยุติ 

- 

๑๙๔



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา 
สอดคลองกับกิจกรรม  

Big Rock 
๔) ระเบียบการสงเสริมกิจการ ไฟฟา

เพ่ือเพ่ิมการแขงขันท่ีใช พลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชน และ
ครัวเรือน 

อยูระหวางดําเนินการ - 

๕) มาตรการและระเบียบเพ่ือ สนับสนุน
ใหโรงไฟฟาแบบ Non-Firm 
เปลี่ยนไปจายไฟฟา แบบ Firm 

อยูระหวางดําเนินการ - 

๖) พระราชกฤษฎีกากําหนด พลังงาน
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อยูระหวางดําเนินการ - 

๗) ระเบียบวาดวยการสงเสริม กิจการ
โซลารรูฟเสรี และระเบียบวาดวย
การเชื่อมตอ โซลารรูฟเสรีกับฝาย
จําหนาย 

อยูระหวางดําเนินการ - 

๘) ระเบียบวาดวยการสงเสริม ใหมีการ
เก็บสะสมพลังงานไฟฟา ท่ีผลิตจาก
โซลารรูฟและนํากลับมาใชใหม 

อยูระหวางดําเนินการ - 

๙) กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคารและ มาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคาร เพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ... 

กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคารและ มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการ ใน
การออกแบบอาคาร เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว เริ่มบังคับใชวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

- 

 

๑๙๕



๑๑. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาให

ความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
1) ดานปองปราม (๑)  
กลยุทธท่ี ๓ เสริมสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและ
มีความเปนมืออาชีพในการเฝาระวังการ
ทุจริตในหนวยงาน 

 
ทุกหนวยราชการ และทุกหนวยงานของรัฐ 

ไดดําเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
ให เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานของ
ห น วย งาน  เช น  กรมการขน ส งท างบ ก 
กระทรวงคมนาคม ดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพงานตรวจสอบภายในเพ่ือเขารับการ
ประกันคุณภาพจากหนวยงานภายนอก กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง ดําเนินโครงการ
แผนการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือ
พั ฒ น าระบ บ การตรวจสอบ ภ าย ใน ให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 

สํ านั กงานคณ ะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ  ดํ าเนิ น
โครงการขับเคลื่อนการจัดทําและดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงการ
ดําเนินการประจําไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ 
๒๕๖๔ ได มีการจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ระดับกระทรวง กรม และระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม และไดมีหนังสือแจง
ให ศปท. ท้ัง 39 หนวยงานรวมถึงสวนราชการ
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืนท่ีอยูภายใต
กํากับ ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
หนวยงานละ 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือก
กระบวนงาน/งานในภารกิจ ท่ีมีความเสี่ยงสูง
ทําการประเมินตามกรอบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน และจัดสงรายงาน
การป ระ เมิ นความ เสี่ ย งการ ทุ จ ริ ตม ายั ง
สํานักงาน ป.ป.ท. ซ่ึงเม่ือหนวยงานของรัฐมี
ระบบการประเมินควมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

 
กิจกรรมท่ี ๔   
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน 

๑๙๖



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
แล ว  จ ะ เป น ผ ล ให ล ด โอก าส ใน การ เกิ ด
พฤติกรรมทุจริตท่ีเคยเกิดข้ึนแลว และเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตในข้ันตอนดําเนินงาน
ของรัฐ อันจะทําใหประเทศปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระบบการดําเนินงาน
ของรัฐดวย ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการยกระดับคา
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหเปนไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
 

2)  ดานปองปราม (๒)  
กลยุทธท่ี ๑ ผลักดันใหมีกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารสาธารณะภายใน ๒ 
ป ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดโดยไมตองรองขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓) 
 
 
 
กลยุทธท่ี ๓ ใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ
อยางมีประสิทธิผล 
กิจกรรมท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสัญญา
คุณธรรม (Integrity and 
Transparency) ใหมีประสิทธิผล และ
เสริมสรางจิตสํานึกของเจาหนาท่ีของรัฐ
ใหตระหนักและรวมมือกับภาคเอกชน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใหภาคเอกชน ประชาชน และภาค
ประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) 
ของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง 
กิจกรรมท่ี ๓.๕ โครงการจัดซ้ือจัดจาง

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดทําการ
เสนอและผลักดันกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
สาธารณะ ซ่ึงซ่ึงไดผานการสอบถามความเห็น
ของหน วยงาน ท่ี เก่ี ยวขอ งจากสํ านั กงาน
กฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  ๒๓ มีนาคม 
๒ ๕ ๖ ๔  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เห็ น ช อ บ
สถานะปจจุบันอยูระหวางการเสนอเขาสูรัฐสภา
โดยฝายวิปรัฐบาล 

 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) ไดดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการตอตานการทุจริต ใน
ระดับ ซ่ึงไดกําหนดพ้ืนท่ีตนแบบหรือ พ้ืนท่ีนํา
รองไวจํานวน ๕ จังหวัด ๒๕ ตําบล ไดแก 

๑. จั งห วัดตราด  และ 5  ตํ าบล  ได แก 
เทศบาลเมืองตราด ตําบลคลองใหญ 
ตําบลตะกาง ตําบลเกาะชางใต และ
ตําบลบอพลอย 

๒. จั งห วัดภู เก็ ต  และ 5  ตํ าบล  ได แก 
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตําบล
พนางตุง จังหวัดพัทลุง ตําบลถํ้าพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบล
นาโพธิ์ พัฒ นา จั งหวัดชุมพร ตํ าบล
ประสงค จังหวัดสุราษฎรธานี 

๓. จังหวัดสระบุ รี และ 5 ตํ าบล ไดแก 

กิจกรรมท่ี ๒ 
การพัฒนาการเขาถึง
ข อ มู ล ข า ว ส ารแ ล ะ
พัฒนาระบบคุมครองผู
แจงเบาะแสการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี ๑ 
การสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
ใน ก า รต อ ต า น ก า ร
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๗



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ภาครัฐโครงการใดท่ีอยูในความสนใจ
ของประชาชนหรืออาจเกิดความไม
โปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐในโครงการขนาดใหญใหนํา
หลักการของขอตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) หรือระบบความ
โปรงใสในงานกอสราง  (Construction 
Sector Transparency Initiative: 
CoST) ท่ีปราศจากการทุจริตมาใช
ตรวจสอบงานกอสรางภาครัฐ โดยจัดให
มีการเปดเผยรายละเอียดมาตรฐานการ
กอสรางตามคุณลักษณะของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูเปนประจํา โดยใหการ
กอสรางถนนท่ีมีคุณภาพเปนโครงการ
นํารอง เพ่ือใหบุคคลภายนอกติดตาม
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและการ
ใชเงินแผนดินอยางโปรงใส ท้ังนี้ ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ตําบลศาลารีไทย ตําบลตะกุด ตําบลทา
คลอ ตําบลเจริญธรรม และตําบลบัวลอย 

๔. จังหวัดอํานาจเจริญ พรอมพ้ืนท่ีระดับ
ตําบล 5 ตําบล ไดแก ตําบลนาผือ ตําบล
หนองมะแซว ตําบลนาปาแซง ตําบลปา
ก อ  และตํ าบลหนองสามสี  จั งหวัด
อํานาจเจริญ 

๕. จังหวัดเชียงใหม  (อยู ใน ข้ันตอนการ
กําหนดรายละเอียดในพ้ืนท่ี) 

 
 
 

กรมบัญ ชีกลาง กระทรวงการค ลัง ได
ดํ า เนิ น ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ผ า น ก ารป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการเพ่ือสงเสริมความโปรงใสใน
การกอสรางภาครัฐ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2564 ท่ีประชุมมีมติพิจารณา
เห็นชอบคัดเลือกโครงการกอสรางท่ีเขารวม
โครงการ CoST ดังนี้ หนวยงานราชการระดับ
กรม จํานวน 6 โครงการ องคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวน 37 โครงการ เทศบาล จํานวน 
58 โครงการ และองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 108 โครงการ รวมท้ังสิ้น จํานวน 209 
โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 19,140 ลาน
บาท ท้ั งนี้  กรป . ได มีป ระกาศแจ งผลการ
คัดเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้ง
ท่ี 3 ทางเว็บไซต CoST และแจงใหหนวยงาน
เจาของโครงการท่ีไดรับคัดเลือกทราบ พรอมท้ัง
จัดสงคูมือการดําเนินงานใหเรียบรอยแลว และ
เผยแพรขอมูลโครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีเขา
รวมโครงการ CoST ผานทางเว็บไซต CoST 
Thailand โดยปจจุบันมีโครงการกอสรางท่ี
เปดเผยขอมูลท่ีเว็บไซต CoST Thailand แลว 
จํานวน 1,031 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี ๔ 
การพัฒนาระบบราชการ
ไท ย ให โป ร ง ใส  ไร
ผลประโยชน 

3) ดานการปราบปราม (๑)  
กลยุทธท่ี ๔ ใหมีการผนึกพลังความ
รวมมือจากทุกภาคสวนและหนวยงาน
ตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการ

 
สํ านั กงานคณ ะกรรมการป องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดดําเนินการ
พัฒนาชองทางการแจงเบาะแสและขอมูลเชิง

 
กิจกรรมท่ี ๒ 
การพัฒนาการเขาถึง
ข อ มู ล ข า ว ส ารแ ล ะ

๑๙๘



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการลด
การกระทําผิดวินัยดวยการเฝาระวังจาก
ทุกภาคสวนและมีกลไกรองรับการ
รวมตัวของภาคประชาชนดวย 
กิจกรรมท่ี ๔.๑ ดําเนินมาตรการทาง
แพงและทางปกครองเทาท่ีอาจจําเปน
เพ่ือรักษาไวซ่ึงความครบถวนสมบูรณ
ของสมุดบัญชีบันทึก รายงานการเงิน 
หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของกับรายจาย
และรายรับของรัฐ 
 

ลึกในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงการดําเนินงาน
ในชวงไตรมาสท่ี ๒ ของปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีการกําหนดชองทางและหลักเกณฑในการแจง
เบาะแสเชิงลึก 

สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติสัญญาธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช. 
มีการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ เรื่อง การขัดกันแหงผลประโยชน
และผลประโยชนทับซอนในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือพัฒนาองคความรูด านการขัดกันแห ง
ผลประโยชน  และผลประโยชน ทับซอน ท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสํ าหรับบุคลากรใน
หนวยงานตอตานการทุจริต และสํานักงาน 
ป .ป .ช . ให เป น ส ากล  2 .เพ่ื อ ให บุ คล ากร
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดนําองคความรูท่ีเปนสากล
มาปรับประยุกตใชกับการดําเนินการในภารกิจ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 3. เพ่ือเปน เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ องคความรู
จากประเทศตาง ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตใหมีความเปนสากล 4. เพ่ือเปนการ
เสริมสรางเครือขายของหนวยงานดานการ
ตอตานการทุจริตอยางยั่งยืน และเพ่ือความ
รวมมือกันในอนาคต 

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ไดดํ าเนิน
โครงการดําเนินมาตรการทางแพงและทาง
ปกครองตามแผนการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือ
ดําเนินการกําหนดมาตรการเสริมในสวนท่ี
กฎหมาย ระเบียบครอบคลุมไปไมถึงเพ่ือลด
โอกาสในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาท่ี อันจะนําไปสูการบังคับใชกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยครอบคลุมถึงการ
ปองกันและสงเสริมการรักษาวินัยการเงินการ
คลัง สงผลใหหนวยรับตรวจมีการรักษาวินัย
การเงินการคลังอยางเครงครัด 

 

พัฒนาระบบคุมครองผู
แจงเบาะแสการทุจริต
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี ๑ 
การสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
ใน ก า รต อ ต า น ก า ร
ทุจริต 
 
 

๑๙๙



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

ไดดําเนินโครงการแผนการสรางเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือกรมการ
ขนสงทางบกมีเครือขายความรวมมือในการ
สงเสริมคุณธรรม และความรวมมือในการ
ต อ ต าน ก าร ทุ จ ริ ต  เป น แน วร วม ใน ก าร
ตรวจสอบ  ติ ด ต ามและป ระ เมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานในดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
ทุจริตของเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการและไดรับความเชื่อถือเปนท่ี
ยอมรับ ท้ั งจากหน วยงานภาครัฐ  เอกชน 
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา 
สอดคลองกับกิจกรรม  

Big Rock 

๑) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เม่ือวันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ สถานะปจจุบันอยูระหวางการ
เสนอเขาสูรัฐสภาโดยฝายวิปรัฐบาล 
 

กิจกรรมท่ี ๒  
การพัฒนาการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและ
ระบบคุมครองผูแจง
เบาแสการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๒) การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการให
สินบนเจาหนาท่ีของรัฐและรางวัล
จากการแจงเบาะแส  

อยูระหวางการประสานงานติดตาม
ความกาวหนากับหนวยงานเจาของเรื่อง โดย
สํานักงาน ป.ย.ป. 

กิจกรรมท่ี ๔  
การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน- 

๓) การปรับปรุงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยการกระทําอัน
เปนการฟอกเงิน 
 

อยูระหวางการประสานงานติดตาม
ความกาวหนากับหนวยงานเจาของเรื่อง โดย
สํานักงาน ป.ย.ป. 

- 

๒๐๐



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา 
สอดคลองกับกิจกรรม  

Big Rock 

๔) การปรับปรุงกฎหมายของสํานักงาน 
ป.ป.ท. โดยใหนําเรื่อง การสงเสริม
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ รวมไวในกฎหมาย
ของสํานักงาน ป.ป.ท. ดวย 

-  

๕) การจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการ
กําหนดความผิดของนิติบุคคล และผู
รวมกระทําความผิดท่ีเก่ียวของกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๑๗๖ ไดบัญญัติบทลงโทษนิติบุคคลให
เปนไปตามมาตรฐานสากลแลว 

กิจกรรมท่ี ๓  
การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมท่ี
รวดเร็ว โปรงใส ไม
เลือกปฏิบัติในการ
ดําเนินคดีทุจริตท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

๖) ราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการยื่นและการเก็บ
รักษาบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. 
 

กิจกรรมท่ี ๔  
การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน 

๗) การจัดทํารางกฎหมายวาดวยการ
บริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรค
สอง ใหมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีและ
พนกังานของรัฐดวยระบบคุณธรรม  

อยูระหวางการดําเนินการ  กิจกรรมท่ี ๔  
การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน 

๘)  ราง พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เก่ียวกับการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลและ
ผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. ….  

อยูระหวางการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคาดวา
จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาไดในเดือน
เมษายน 2564 และจะนําเสนอใหสํานักงาน
กฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

กิจกรรมท่ี ๔  
การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน 

๙) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาชองทาง การยื่นขออนุมัติ 
อนุญาต ผานระบบอินเตอรเน็ต  
 

อยูระหวางการประสานงานติดตาม
ความกาวหนากับหนวยงานเจาของเรื่อง โดย
สํานักงาน ป.ย.ป. 

 

๒๐๑



กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความคืบหนา 
สอดคลองกับกิจกรรม  

Big Rock 

๑๐) การปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ี
ของรัฐและหนวยงานของรัฐ 

อยูระหวางการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสูหนวยงานตางๆ  

กิจกรรมท่ี ๔  
การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโปรงใส 
ไรผลประโยชน 

 

๒๐๒



๑๒. ดานการศึกษา : ความคืบหนาในประเด็นท่ีรัฐสภาใหความสนใจเปนพิเศษตามการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔.๒ การพัฒนา
วิชาชีพคร ูอาทิ ๑) โครงการ
พัฒนาการนิเทศ ๒) โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดภารกิจ และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปน
ฐาน และ ๓) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔.๓ เสนทาง
วิชาชีพครู เพ่ือใหครูมี
ความกาวหนา ไดรับคาตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม อาทิ 
โครงการการพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสู
ความกาวหนาในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔.๔ การพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔.๕ องคกร
วิชาชีพครู และการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

ท้ังน้ี สําหรบัประเด็นปฏิรูปท่ี ๔.๔ – ๔.๕ อาทิ 
โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ : ไดดําเนินการสงเสริม
และพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาของ
ศึกษานิ เทศก  เ พ่ื อนิ เทศช วย เหลื อครู ให
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน มุงให
เกิดการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปน ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และพัฒนาสื่อการนิเทศสําหรับ
ศึกษานิเทศก รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาการนิเทศในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
กระทรวงศึกษาธิการ : ดําเนินโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความกาวหนา
ทางวิชาชีพ เพ่ือใหขาราชการครูมีความรู ความ
เขาใจในการทําผลงานทางวิชาการในการเลื่อน
วิทยฐานะ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีและความกาวหนาในวิชาชีพของตน 
สงผลตอความอยูดีมีสุขของครอบครัว ซ่ึงครู
จะตองพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และนําผล
การพัฒนาท่ีไดไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือ
สรางทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู เปนคนดี มีวินัย เพ่ือเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศตอไป 
 
กระทรวงศึกษาธิการ : ไดดําเนินโครงการในชวง
ท่ีผานมา เพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหม ซ่ึงมีขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษาตํ าแหน งผู บ ริหาร
สถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม
จํานวนท้ังสิ้น ๓๑ ราย ผานการประเมินสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะเวลา ๑ 
ป ทุกราย โดยมีข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
กิจกรรมท่ี ๓  
การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

๒๐๓
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
วิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ไดรับการประเมินสัมฤทธิ์ผล
การปฏิ บั ติ งาน  ใน ระยะเวล า ๑  ป  ต าม
หลักเกณฑและตัวชี้วัดท่ี สพฐ. กําหนดและไดรับ
การพัฒนาตามสมรรถนะและศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานใหตรงกับสายงานอาชีพ มาตรฐาน
ตํ าแห น ง  แ ล ะ มี ก ารแลก เป ลี่ ย น เรี ย น รู
ประสบการณการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานให
ประสบความสําเร็จ และสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางมืออาชีพ นอกจากนี้ อยู
ระหวางการเริ่มการดําเนินการพัฒนาผูบริหาร
มือใหม โดยใชระบบ กลไก และรูปแบบ PLC 
& CPD (Professional Learning 
Community & Continuous Professional 
Development) ของสถานศึกษาในภาคใต
ตอนลาง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การชวยยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติ งานของผูบริหารสถานศึกษา
มือใหมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และสราง
ระบบ กลไก และรูปแบบ PLC & CPD ในการ
พัฒนางานของสถานศึกษาของผูบริหารมือใหม
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๑ การปรับ
หลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๒ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๓ การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ
และระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

กระทรวงศึกษาธิการ : ไดดําเนินการโครงการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา มาตั้ งแตป  ๒๕๕๐  มีจํานวน
สถานศึกษาพอเพียง ๒๗,๕๐๙ โรงเรียน กระจาย
อยู ท่ัวประเทศ และมีศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
จํานวน  ๕๙๐ ศูนย  ซ่ึงเปนท้ั งสถานศึกษา
พอเพียงและศูนยการเรียนรูฯ เปนแหลงเรียนรู
ใหกับเด็กและเยาวชนของชาติตลอดมา โดยในป 
๒๕๖๒  สพฐ. ไดดําเนินโครงการขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
และสรางงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาท่ียังไม

กิจกรรมท่ี ๒  
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสูการ
เรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

 

กิจกรรมท่ี ๔  
การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอ่ืนๆท่ี
เนนการฝกอยางเต็ม
รูปแบบ นําไปสูการจาง
งานและการสรางงาน 

๒๐๔
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สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๔ การพัฒนา
คุณภาพระบบการศึกษา 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๕ ระบบความ
ปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของ
ผูเรียน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๖ การปฏิรูป
อาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๘ การจัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู
แหงชาติ (National Institute of 
Curriculum and Learning) 
 
 

ท้ังน้ี สําหรับประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๑ – ๕.๖ 
และประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๘ อาทิ ๑) 
โครงการการใหการศึกษาและเสรมิสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรง
เปนประมุขของพลเมือง ๒) โครงการ
เยาวชนเสริมสรางเอกลักษณของ
วัฒนธรรมไทย ๓) โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม ๔) โครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา ๕) โครงการจัดการศกึษา
เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา) ๖) 
โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหกับผูเรยีนตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู ๗) โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสรางโอกาส 
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
ประชาชน ๘) โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทักษะอาชีพผูเรียนอาชีวศึกษา ๙) 
โครงการผลติและพัฒนากําลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๑๐) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพ่ือพัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัย 

ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง ใหเขา
รับการประเมิน เป นสถานศึกษาพอเพียง 
สงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเขารับ
การประเมินเปนสถานศึกษาตนแบบและศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา และสงเสริมและพัฒนา
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ให เกิดข้ึนใน
สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดการ
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและมี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร โดยไดมีการ
สํารวจขอมูล แตงตั้งคณะทํางาน และจัดสรร
งบประมาณใหโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ๕๑ 
โรง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔๘ โรง รวม
ท้ังสิ้น ๙๙ โรง สําหรับการสงเสริม สนับสนุน 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และการพัฒนาให
เกิดองคความรูในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาเปน
สถานศึกษาพอเพียง  แตยังประสบปญหาจาก
ความตระหนัก การใหความสําคัญ และการมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ตั้งแตระดับ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา การโยกยาย
ของบุคลากรทําใหการดําเนินงานขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา และ
สรางงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนไปอยาง
ไมตอเนื่อง ครูยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงใหนําไปใชรวมกับการสราง
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และการนําไป
จัดทําแผนการเรียนรูในหองเรียน ในป ๒๕๖๔ 
สพฐ. จึ งไดจัดทําโครงการนี้ อีกครั้ ง โดยได
ดําเนินการสํารวจขอมูลการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา และการสรางงานสวนพฤกษศาสตร

๒๐๕
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โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพ่ือปรับแผนใหสอดคลองกับ
สถานการณในแตละพ้ืนท่ีท่ีสถานศึกษาตั้งอยู
ตอไป 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕.๖ การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ป ระ เท ศ  สํ านั ก งาน ค ณ ะกรรมการก าร
อาชีวศึกษา ไดดําเนินโครงการดังนี้ 
โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิ
ศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาสําหรับ
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามถนัดและ
ความสนใจ ประชากรในวัยเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล ยากจน และดอยโอกาสทางการศึกษา 
หรือในสถานศึกษาท่ีมีความพรอมไดเขาศึกษา
ตอดานอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชี พ  (ปวช .) ควบคู กับการเรียนสามัญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพอยูใน
สังคมไดอยาง มีประสิทธิภาพ หรือเรียนสาย
สามัญไดตามตองการ บูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงาน
คณ ะกรรมการส งเสริ มการศึ กษาเอกชน 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา ตามอัธยาศัย กรมส งเสริมการ
ปกครองท องถ่ิ น  กรุ งเทพมหานคร และ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเตรียมแรงงานระดับฝ มือเข าสู
ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรม

๒๐๖
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สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร มี
รูปแบบและมีกระบวนการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม มีแนวทางในการเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) ควบคู กับ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน ซ่ึง
มีเปาหมายผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 
๒๕๖๔ คือ มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน มี
สถานศึกษาท่ีจัดจัดการเรียนการสอน จํานวน 
๗๖๖ แหง  และมีนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา 
จํานวน ๓๐,๘๓๓ คน  
ผลการดําเนินการท่ีผานมา 

ปการศึกษา จํานวน นร. ทวิศึกษา (คน) 
๒๕๕๘ ๓๐,๕๐๕ 
๒๕๕๙ ๓๙,๓๘๔ 
๒๕๖๐ ๓๕,๑๗๙ 
๒๕๖๑ ๒๘,๐๐๘ 
๒๕๖๒ ๓๔,๗๕๙ 
๒๕๖๓ ๓๒,๖๒๒ 

โดย สอศ. จะสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ ศึ กษา) ให กับ
สถานศึกษาท่ีดําเนินโครงการฯ ตอไป ท้ังนี้ เงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณป 
๒๕๖๔ จํานวน ๒๐๖,๓๙๖,๗๐๐ บาท งวดท่ี ๑ 
จัดสรรไปแลว จํานวน ๑๐๒,๕๙๐,๔๕๐ บาท 
งวดท่ี ๒ อยูในระหวางการดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ  จํ านวนงบประมาณ คงเหลื อ 
๑๐๓,๘๐๖,๒๕๐ บาท 
โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับ
ผู เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
ประจําป ๒๕๖๔ เพ่ือจัดฝกทักษะวิชาชีพใหกับ
นักเรียนในโรงเรียน สพฐ.  เพ่ือใหนักเรียนในสังกัด 
สพฐ. มีความสนใจศึกษาสายวิชาชีพมากข้ึน และ
เปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาข้ัน

๒๐๗



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 

พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมปริมาณ
ผูเรียนสายอาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มุงสรางความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และเกิด
ความสนใจในการเขาศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา 
ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการดําเนินกิจกรรมในโครงการ
สงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู อันมาจากปญหา
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหสถานศึกษาไมสามารถทํา
การจัดฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหแกนักเรียนใน
สังกัด  สพฐ. ได  
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
เพ่ือสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายไดประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพประชาชนกลุมเปาหมาย
แบบบูรณาการเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได เพ่ือพัฒนา
ตอยอดอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือใชกลไกดานอาชีพสราง
งาน สรางรายได แบบครบวงจรครอบคลุมทักษะ
การเปนผูประกอบการ      เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนอยางยั่งยืน เพ่ือพัฒนา
ทักษะกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนโดยการ
แกปญหาระยะสั้นเรงดวน เพ่ือพัฒนากําลังคนให
มีทักษะรองรับทักษะอาชีพท่ีสอดคลองและ
รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เพ่ือ
ส งเสริ มและสร างโอกาสในการมี งาน ทํ า 
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดํ าเนิ นงานใหบรรลุ เป าหมาย และพัฒนา
สถานศึกษาใหมีความพรอมในการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหกับประชาชน และเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชี พ ให กั บประชาชนผู ว างงาน ซ่ึ งได รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ การระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี

๒๐๘
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ผลการดําเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ ดังนี้  
1. มีสถานศึกษาท่ี ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการนี้ จํานวน 53 แหง และ 2. มีจํานวน
ประชาชนท่ัวไป/กําลังแรงงานท่ีไดรับการพัฒนา 
จํานวน 27,424 คน และผูเรียนอาชีวศึกษา 
จํานวน 28,827 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มิ ได รับการจั ดสรรงบประมาณ ใน
โครงการนี้แลว โดยนําภารกิจตามโครงการนี้ไป
บู รณาการกับภารกิจประจําของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใตผลผลิต
ผูรับบริการการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะ
สั้น และโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชาง
เพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะเฉพาะกลุมอาชีพ 
โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผูเรียน
อาชีวศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือใหผู เรียนอาชีวศึกษาไดรับการฝกทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพอยางเขมขน เพ่ือเปนรากฐานใน
การฝกอบรมวิชาชีพดานอ่ืน ๆ ตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับการ
ฝกยกระดับมาตรฐานฝมือ ความรู ความสามารถ 
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานและหลักเกณฑ ท่ี
กําหนด และเพ่ือใหผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสําหรับการเปน
กําลังคนยุคใหม มีผลการดําเนินงานหลังสิ้นสุด
โครงการ ดังนี้ ๑. มีสถานศึกษาท่ีขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการนี้  จํานวน 35 แหง 2. มี
จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา จําน
วน  7 ,0 0 0  คน  3 . รายละ เอี ยดผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมอยูระหวางติดตามขอมูล โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มิไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในโครงการนี้แลว โดยนํา
ภารกิจตามโครงการนี้ไปบูรณาการกับภารกิจ
ประจํ าของสํ านั กงานคณ ะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภายใตผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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และผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ 
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาท่ี มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เสริมสรางคุณลักษณะผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
นิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ 
ประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการจั ดอาชี ว ศึ กษาใน ทุ กมิติ ให
สอดคลองกับบริบทของภาคการผลิตและบริการ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ิมขีด
ความสามารถ คณาจารย ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการ รองรับ
การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย ๔.๐ 
มีผลการดําเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ ดังนี้  
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา นักเรียน 

นักศึกษาในพ้ืนท่ี EEC ๓ จังหวัด (ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา) จํานวน ๖,๕๐๐ คน 
จากเปาหมาย ๗,๓๐๐   

๒. กิจกรรมพัฒนาครู ครู จํานวน ๗๓๐ คน 
จากเปาหมาย ๗๐๐ คน 

๓. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรดวยหลักสูตร
ระยะสั้นในรูปแบบ EEC Model Type A 
นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ี EEC ๓ จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) จํานวน ๕๐๐ 
คน จากเปาหมาย ๕๙๐ คน   

๔. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑท่ีสอดคลองกับ 10 
อุตสาหกรรมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษาใน
พ้ื น ท่ี  EEC ๓  จั งห วั ด  (ชลบุ รี  ระยอง 

๒๑๐
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ฉะเชิงเทรา) จํานวน ๓๘,๓๙๕ คน จํานวน 
๒๙ รายการ 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดใหมของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
แพรระบาดรุนแรงหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย 
กระทรวงศึ กษาธิ การจึ งมี ป ระกาศ เรื่ อ ง 
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใน สั ง กั ด  แ ล ะ ใน กํ า กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร 
และผูปกครอง ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดดังกลาว ตลอดจนเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง และ
ลดโอกาสการแพรระบาดใหมของโรค COVID-
19 จึงทําใหไมสามารถดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนไดตามแผนท่ีกําหนดไว ใน
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2  เพราะกิจกรรมสวน
ใหญในโครงการเปนการฝกอบรมฯ ดังนั้น จึงได
มีการปรับแผนไปดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4 
และผลกระทบจากการระบาด COVID ดังกลาว 
สงผลใหเกิดภาวะอัตราการวางงานของประชากร 
เพ่ิมข้ึน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงมีความจําเปนตองพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ
และวิชาชีพใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือชวย
ชะลอการวางงาน ดังกลาวไดมากยิ่งข้ึน 

 

3) การปรับโครงสรางของหนวยงาน
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖.๑ สถานศึกษามี
ความเปนอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา อาทิ โครงการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนนิติบุคคล 

 
 

 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ : ไดดําเนินการโดย
สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินโครงการ
พ้ื น ท่ี น วัตก รรมการศึ กษ า (Education 
Sandbox) ต าม  พ รบ . พ้ื น ท่ี น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

- 

๒๑๑
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กระจายอํานาจและใหอิสระแกหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ี และ
เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ใน พ้ืน ท่ีนํ ารอ ง ๘  จั งหวัด  ได แก  จั งหวัด
เชียงใหม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยอง สตูล 
และสามจังหวัดชายแดนใต (ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส) ครอบคลุมโรงเรียนท่ัวประเทศ โดย
ปจจุบัน ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มี
โรงเรียนท่ีเขารวมพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
จํานวน ๔๑๓ โรงเรียน เพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๔.๒๖ 
จ า ก ข อ มู ล เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ  ๒ ๕ ๖ ๑  
ป จจุ บั น อยู ระห ว างดํ า เนิ น การพิ จารณ า
รายละเอียดของ “แนวปฏิบัติในการใชเงิน
งบประมาณ ท่ี ได รับจัดสรรในการจัดทํา 
คัดเลือก จัดหา หรือใชตํารา สื่อการเรียนการ
สอน หรือฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา” เพ่ือเปนแนวปฏิบัติให
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดมีอิสระในการ
ใชงบประมาณ ท่ีไดรับจัดสรรในการจัดทํา 
คัดเลือก จัดหา หรือใชตํารา สื่อการเรียนการ
สอนของหรือฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรา ๓๕ แหง พ.ร.บ. พ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให
อิสระแกสถาน ศึกษานํ ารองในการใช เงิน
งบประมาณ ท่ี ได รับ จั ดสรรในการจั ด ทํ า 
คัดเลือก จัดหา หรือใชตํารา สื่อการเรียนการ
สอน  หรือฐานขอ มูล ในระบบ เทคโน โลยี
สารสนเทศ และความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหความเห็นวาสถานศึกษานํารอง
สามารถดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ไดอยาง
อิสระและตองสอดคลองกับหลักสูตรตาม
มาตรา ๒๕ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา การกระจายอํานาจ
และให อิสระแกสถานศึกษานํารองในพ้ืนท่ี

๒๑๒



ประเด็นปฏิรูป 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: 

ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
สอดคลอง 

กับกิจกรรม Big Rock 
 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖.๓ การปรับปรุง
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
อาทิ โครงการการดําเนินงานและ
ติดตามการจัดองคกรแบบแมทริกซ 
(Matrix Organization) สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (นํารอง) 

นวัตกรรมการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ : ไดดําเนินโครงการการ
ดําเนินงานและติดตามการจัดองคกรแบบ
แมทริกซ  (Matrix Organization) ในพ้ืนท่ี 
๖  จั งห วั ด  (นํ า ร อ ง ) ได แ ก  จ .น า น  จ .
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี จ.สตูล 
จ.กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท้ัง ๖ 
จังหวัด (นํารอง) มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป นหน วยงานหลั ก ในการป ระสานและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยขับเคลื่อนภารกิจ
เชิงบูรณาการ  ๕ ประเด็น ไดแก ๑.การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ๒ .การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓.
การจัดการศึกษาปฐมวัย  ๔ .การลดความ
ซํ้าซอนดานภารกิจของหนวยงาน ๕.การบริหาร
จัดการงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือศึกษา
ความพรอม รวมถึงปญหาและอุปสรรคการ
ดํ า เนิ น งาน เชิ งบู รณ าการของสํ านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด และขยายผลการดําเนินการ
ใหครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศตอไป 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานใน ๒ 
จังหวัด ไดแก  จ.อุบลราชธานี  และจ.นาน 
พบวา การทํางานเชิงบูรณาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การ
จัดการศึกษาปฐมวัย การลดความซํ้าซอน
ภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงไดมีการบริหารจัดการ
ท้ั งการพัฒนาศักยภาพครู  ผูบริหาร และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการบริหารจัดการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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4) ขอเสนอแนะ  การจัดการเรียนรูตามหลักพหุปญญา และการ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผล 
(ปรับเปล่ียนวิธีสอน) เนน Active Learning 
ท่ีสอดคลองกับทักษะการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 
๒๑ ไดระบุไวในกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีสงผล
ต อประชาชนอย างมีนั นสํ าคัญ  (Big Rock) 
กิจกรรมท่ี ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  

การอาชีวศึกษารูปแบบใหมเพ่ือคนทึกชวงวัย 
โดยมุงเนนการสรางอาชีพ สรางรายได และมี
งานทําเพ่ื อตอบสนองความตองการของ
ประเทศสูการยกระดับศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ ไดระบุไวในข้ันตอนท่ี ๓ กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท่ีสงผลตอประชาชนอยางมีนัน
สํ า คั ญ  (Big Rock) กิ จ ก รรม ท่ี  ๔  การจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆท่ีเนน
การฝกอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงาน
และการสรางงาน เพ่ือตอบสนองกับทิศทางการ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศ สูการยกระดับ
ศักยภาพการแข งขันของประเทศในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติตอไป 
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