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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่แสดงขั้นตอน
และวิธีการในการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ  กลไก หรือ กฎระเบียบ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศมีรากฐานที่มั่นคงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีแรกให้พร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ 
ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความ
สงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   โดยก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศขึ้นเพ่ือใช้เป็นกลไกให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังภายในระยะเวลา 5 ปีตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  

แผนการปฏิรูปประเทศ  ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่   
6 เมษายน 2561 และได้มีการปรับปรุงโดยประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้มีการ
ประกาศใช้หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับแรกประกาศใช้  โดยปรับลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติและมีมากเกินความจ าเป็น มาพิจารณาเพ่ือน ามาก าหนดกิจกรรมที่เห็นว่ามีความส าคัญและส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยตรงขึ้นกับประชาชน  รวมถึงมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังโดยสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนทุกระดับจะได้รับ พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในปี 2564 และ 2565  
ไว้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงค่าเป้าหมายในห้วง 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ  ถือเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงในปี 2565 ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  โดยทุกหน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละ
ด้าน โดยใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบในการด าเนินงานคู่ขนานไปกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม และมุ่งเน้นการด าเนินงานและให้ความส าคัญไปที่กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ หรือที่เรียกกันว่า “กิจกรรม Big Rock” ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้
ไม่เกินกว่า 5 กิจกรรมในแต่ละด้าน  รวมแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน มีกิจกรรม Big Rock ทั้งสิ้น 62 
กิจกรรม ที่มุ่งเน้นด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่เหลือของแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยด าเนินการผ่าน
เครื่องมือที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม  
Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่ งขึ้น   
ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานที่ใช้ในการ
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ถ่ายทอดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างแท้จริง  ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2464 มีมติรับทราบในหลักการของแผนขับเคลื่อนฯ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรม Big Rock จ าเป็นต้องเข้าใจในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ให้บรรลุผล และท างานประสานการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วม
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้มีการก าหนดเป้าหมายย่อย กิจกรรม/
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ และผู้เกี ่ยวข้องในการด าเนินการขับเคลื ่อนแต่ละกิจกรรม  Big Rock  
รวมถึงเป้าหมายความส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก ากับ ติดตาม และรายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกสามเดือน ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่มีความชัดเจนและ
แสดงให้เห็นความส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
สะสม และประเด็นปัญหาการด าเนินการที่แท้จริง เพ่ือน าไปแก้ไขได้อย่างทันการณ์และตรงจุด เพ่ือให้สามารถ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานต่อรัฐสภาทราบทุก
สามเดือนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ  และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อประชาชนที่สนใจ และภาคส่วนต่าง ๆ  
ในสังคมได้ใช้เป็นข้อมูลในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
รัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 ฉบับนี้  ได้แสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งได้แสดงผลการ
ประเมินความส าเร็จโดยเทียบกับเป้าหมายอันพึงประสงค์ของปี 2564 และปี 2565 ที่ก าหนดไว้ในแผน 
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แต่ละด้าน เพ่ือให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ประเด็นท้าทาย รวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะต่อไป ให้การปฏิรูปประเทศ
สามารถบรรลุผลได้ภายในห้วงเวลาที่ก าหนด โดยได้สรุปประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและสถานะความส าเร็จ
ของกิจกรรม Big Rock เทียบกับห้วงเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จากข้อมูลที่
หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของแผนขับเคลื่อนฯ 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ประกอบกับในห้วงปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง จึงได้มีการอธิบายความต่อเนื่องระหว่างเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้เห็นความต่อเนื่องและ
การส่งต่อการด าเนินงานของแผนปฏิรูปประเทศทั้งสองฉบับ ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายที่มุ่งหวังเดียวกัน คือสามารถ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 
ที่ก าหนดไว้  

ส าหรับสถานการณ์ด าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ ง 13 ด้าน ได้ก าหนดเป้าหมายอันพึงประสงค์ไว้รวมทั้งสิ้น 31 เป้าหมาย  
โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทั้งในปี 2564 และ 2565 ดังนั้น จึงได้ด าเนินการประเมินสถานะการ
บรรลุเป้าหมาย โดยเทียบกับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2564 และปี 2565 สรุปได้ดังนี้ 

หากเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมาย กับค่า
เป้าหมายค่าคาดหวังในปี 2564 พบว่า
สถานะการบรรลุ เป้าหมายในส่วนใหญ่
ใกล้เคียงหรือบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
จ านวนทั้งสิ้น 26 จาก 31 เป้าหมาย หรือคิด
เป็นร้อยละ 84 ของเป้าหมายทั้งหมด  โดย
อยู่ในระดับบรรลุเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) 
จ านวน 10 เป้าหมาย (ร้อยละ 32) อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 
จ านวน 16 เป้าหมาย (ร้อยละ 52) และ 

นอกจากนี้ยังมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) จ านวน 3 เป้าหมาย (ร้อยละ 10)  
และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) จ านวน 2 เป้าหมาย (ร้อยละ 6)    
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หากเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมาย กับค่า
เป้ าหมายค่ าคาดหวั ง ในปี  2565 พบว่ า 
มี เ ป้ า ห ม า ย ที่ บ ร ร ลุ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย แ ล้ ว  
(สีเขียว) จ านวน 7 เป้าหมาย (ร้อยละ 23) และ
อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สี
เหลือง) จ านวน 15 เป้าหมาย (ร้อยละ 48)   ทั้งนี้ 
ยังมีเป้าหมายที่ค่าสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) จ านวน 7 เป้าหมาย 
(ร้อยละ 23) และอยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ
เป้าหมาย (สีแดง) จ านวน 2 เป้าหมาย (ร้อยละ 
6)  ซึ่งจากสถานะการด าเนินงานปัจจุบัน เทียบ

กับ การบรรลุค่าเป้าหมายประจ าปี 2565 พบว่ามีเป้าหมายที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 (สีแดง สีส้ม) รวม 9 เป้าหมาย ได้แก่  

ประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี 2565 
ด้านกฎหมาย CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ประเด็นปฏิรูปทีม่ีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี 2565 
ด้านการเมือง   CR01G01 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคงตลอดจนเกิดความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ  และพรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลั 

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม CR04G01 การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 
CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ด้านสังคม CR09G01 มีระบบการออมท้ังภาคสมัครใจ และภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

จากประเด็นปฏิรูปข้างต้นที่ยังคงมีความเสี่ยง และอาจไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี 
2565 ได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เร่งรัดและแก้ปัญหา
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้บรรลุผลภายในปี 2565 โดยเฉพาะในประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอัน
พึงประสงค์อยู่ในขั้นวิกฤตที่จะบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2565 อันได้แก่ ด้านกฎหมาย ในเป้าหมายอันพึงประสงค์
ที่ 2 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก  
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เพ่ือให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก สามารถบังคับ
ใช้ได้ภายในปี 2565 ตามกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ที่ต้องเร่งรัด
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรม ประกอบกับส่งเสริมการนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างผลติภัณฑ์และบริการดา้น
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ เพ่ือกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมให้มีการ
ขยายตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการหดตัวอย่างมากในปีก่อนหน้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ส าหรับประเด็นปฏิรูปที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ได้ในปี 2565 ในประเด็นด้าน
การเมือง เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพ
และความมั่นคงตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  และพรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นใน
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ที่ต้องเร่งให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนส่งเสริมการคุ้มครอง
เสรีภาพการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนให้ด าเนินตามกรอบของรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายโดยสนัติ
วิธี ปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรู้ทางการเมืองที่ถูกต้อง และสร้างระบบหรือกลไกท่ีผลักดันให้พรรค
การเมืองและนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง  ด้านกระบวนการยุติธรรม ใน
เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1  การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอ และเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม ที่
ต้องเร่งรัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินสมควร รวมทั้งการสร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามและแจ้งความความคืบหน้าโดยมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้านเศรษฐกิจ ในเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 
ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 กระจายความเจริญและความเข้มแข็ง
ของภาคสังคม ที่ต้องเร่งฟ้ืนฟูภาคเศรษฐกิจ ที่ต้องเร่งปรับปรุงกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ด้านสังคม  ในเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี 1 มีระบบการออมทั้งภาค
สมัครใจ และภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองหลังเกษียณ ที่ต้องเร่งสร้างการ
ตระหนักถึงความส าคัญในการออมเงินเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในวัยหลังเกษียณ และด้วยสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สภาวะทางการเงินและการงานมีความสั่นคลอน โดยจ าเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการที่เพียงพอ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และกลับมาด าเนินชีวิตและสร้างรายได้ให้
เพียงพอในการออมเงินเพื่ออนาคต และ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใน
เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ที่ต้องเร่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเร่งผลักดันการแก้ไข 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปกับการเตรียมช่องทางให้สามารถแจ้งเบาะแส ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยโดยผู้ให้เบาะแสจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเด็นปฏิรูปส่วนหนึ่งทีย่ังคงมีความเสี่ยง และอาจไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
อันพึงประสงค์ในปี 2565 ได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญและหยิบยกประเด็นดังกล่าว มาเร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือก าหนด
มาตรการเป็นการเฉพาะให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างจริง รวมถึงสรุปประเด็นปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปได้ตามที่ก าหนด เพ่ือน าไปทบทวและก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินงานที่เหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ในช่วงเวลาที่ก าหนดได้ต่อไป 

ทั้งนี้ ได้สรุปสถานะความคืบหน้าในการด าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock จ านวน 62 กิจกรรม 
ภายใต้แผนการปฏิรูปปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน โดยประเมินความส าเร็จในภาพรวมของกิจกรรม 
Big Rock จากการบรรลุเป้าหมายย่อยที่ก าหนดตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock   
เพ่ือให้เห็นว่ากิจกรรม Big Rock มีสถานะการด าเนินการเป็นไปตามแผน หรือล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด  
 โดยกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม มีสถานะความคืบหน้าในการด าเนินงานสิ้นสุด ณ กันยายน 2564  
สรุปได้ดังนี้ 

จากกิจกรรม Big Rock 62 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ด าเนินการได้เป็นไปแผน 53 กิจกรรม และกิจกรรมที่ด าเนินการ
ได้ล่าช้ากว่าแผน จ านวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย ด้านการเมือง จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0103 การสร้าง
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  ด้านกฎหมาย 
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน BR0305 
จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานี
ทั่วประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0601 เพ่ิมและพัฒนา
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน และ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
BR105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการ
ด าเนินการประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนให้เกิดการ
ด าเนินงาน และก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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ประเด็นท้าทายของการด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน พร้อมกับได้รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR โดยได้ระบุผลการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ส่งต่อผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์
ได้แก่ (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเกิดความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวในการท างาน ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานจึงไม่สามารถจัดกิจกรรม/การ
ด าเนินงานได้ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้  (2) การเร่งรัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอันพึง
ประสงค์ โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) บางโครงการยังมีการด าเนินการที่ล่าช้ากว่าห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จึงส่งผลให้การด าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมายอันพึง
ประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (3) การผลักดันกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายและ
กระบวนงานที่มีความล้าสมัยท าให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎหมาย การจัด
ระเบียบกฎหมายให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน และการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นไปอย่างล้าช้า และ (4) การบูร
ณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของ
การร่วมวางแผน การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากหน่วยงานยังคงยึดติดกับ
ภารกิจหน้าที่ของตนเอง จึงอาจยังไม่ได้มีการบูรณาการกันอย่างครอบคลุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันใน
ประเด็นต่าง ๆ 

การด าเนินการในระยะต่อไปก่อนแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน/โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ โดยให้มีการประสานและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
เร่งรัดขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์อย่างแท้จริง  โดยใช้ประโยชน์ 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ให้การด าเนินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดได้อย่างไม่ล่าช้า  
รวมทั้งให้ความส าคัญในประเด็นปฏิรูปที่ค่าสถานการณ์ในปี 2564 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายอันพึง
ประสงค์  โดยหยิบยกกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ และเร่งรัด ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกเครือข่ายของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
โดยก าหนดให้มีมาตรการเป็นการเฉพาะเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าประสงค์ท่ีมุ่งหวังไว้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  

ประเด็นท้าทายและการด าเนินงานระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 1 : บทน ำ 
 

 
กำรปฏิรูปประเทศ เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนในช่วง  
5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม สมควรกับบริบทประเทศ  
และพร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการมุ่งเน้น  
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนและลดอุปสรรค  “วิธีและกระบวนการ” หรือ “กลไก” หรือ 
“กฎระเบียบ” ที่ส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นสะดวก มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
และสนับสนุนการบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐ  
ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนกำรปฏิ รูปประเทศ  ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุ เบกษาครั้ งแรก เมื่อวันที่  6 เมษายน 2561  
เพ่ือด าเนินการตามเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญฯ และได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนับจากห้วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นสุดการด าเนินของแผนการปฏิรูปประเทศในปี 
2565 จะใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบในการด าเนินงานคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิม โดยมุ่งเน้นในกำรขับเคลื่อนเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือที่เรียกว่ำ “กิจกรรม Big Rock” โดยมีแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม  
Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการรายงาน 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาให้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะในทุก  
สามเดือน ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ1 รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เพ่ือให้เห็น
สถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  

  

                                                           
1 มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 
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กำรปฏิรูปประเทศ เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนในช่วง  
5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม สมควรกับบริบทประเทศ  
และพร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการมุ่งเน้น  
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนและลดอุปสรรค  “วิธีและกระบวนการ” หรือ “กลไก” หรือ 
“กฎระเบียบ” ที่ส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นสะดวก มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
และสนับสนุนการบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐ  
ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนกำรปฏิ รูปประเทศ  ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุ เบกษาครั้ งแรก เมื่อวันที่  6 เมษายน 2561  
เพ่ือด าเนินการตามเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญฯ และได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนับจากห้วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นสุดการด าเนินของแผนการปฏิรูปประเทศในปี 
2565 จะใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบในการด าเนินงานคู่ขนานไปกับแผนการปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิม โดยมุ่งเน้นในกำรขับเคลื่อนเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือที่เรียกว่ำ “กิจกรรม Big Rock” โดยมีแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม  
Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมีการรายงาน 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาให้ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะในทุก  
สามเดือน ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ1 รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เพ่ือให้เห็น
สถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  

  

                                                           
1 มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ กับแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ  
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน และจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแผนระดับที่ 2 อันได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ เป็นแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่ำนกำรจัดท ำ
แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี รำย 5 ปี หรือแผนอ่ืน ๆ  
ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนและท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดแผนระดับที่ 2 แต่ละฉบับขึ้นมีเป้ำประสงค์ที่แตกต่ำงกัน โดยหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแผน 3 ระดับ รวมถึงมีความชัดเจนในหลักการและเป้าประสงค์
ของแผนฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและน าไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีและราย 5 ปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้ตอบโจทย์ตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

แผนกำรปฏิ รูปประเทศ  ที่ มี จุ ดมุ่ งเน้ น ให้ เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 
วิธีการ หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศมีรากฐานที่
มั่นคงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นแผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวช้องไว้อย่างครอบคลุมใน 
23 ประเด็น 

 

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่มีการระบุทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในทุก ๆ 5 ปี โดย
ค านึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่   

 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ  ที่เป็น
กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
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สำระส ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ ได้ประกาศใช้ ครั้งแรกเมื่อวันที่  6 เมษายน 2561 เป็นห้วงเวลาที่ เกิดขึ้น 
ก่อนหน้าการประกาศบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  
13 ตุลาคม 2561 และวันที่ 18 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  โดยเป็นการด าเนินการตามมำตรำ 13 
แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้ในกรณี 
มีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือ 
แผนแม่บทหรือเพราะเหตุอ่ืนใดให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว โดยให้น าความในมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับมีประเด็น
ข้อสังเกตในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดไว้ อาทิ โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน มีโครงการและกิจกรรมจ านวนมาก กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน
ขาดความชัดเจน โดยได้น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 เห็นชอบกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  
โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และจัดให้มีการรับฟังความเห็นเพ่ือประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบให้มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งส านักงานฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
ได้น าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามล าดับ และได้เสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
4 , 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือบังคับใช้โดยทั่วกัน 
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แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกำศบังคับใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 
2564 ประกอบด้วยแผนการปฏิรูปประเทศทั้งสิ้น 13 ด้าน  โดยได้ก าหนดรายละเอียดอันประกอบด้วย ผลอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจนและมีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นด าเนินการผ่านกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
หรือกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ไม่เกินกว่า 5 กิจกรรมต่อด้านการปฏิรูปประเทศ โดยมีการก าหนดให้มี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรมไว้ในแผนฯ อย่างชัดเจน รวม มีกิจกรรม Big Rock ทั้งสิ้น  
62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่ จ านวน 45 ฉบับ อย่างไรก็ตาม แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นี้ ยังคงเป็นแผนระดับที่ 2 ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  4 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะด ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับเล่มแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกำศใช้เม่ือเดือน
เมษำยน 2561 โดยหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ 
ผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศบรรลุตามเป้าหมายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยกำรปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง 13 ด้ำน มีเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญสรุปได้ดังนี้  

1. ด้ำนกำรเมือง 
มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ ตลอดจนเพ่ือให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นหลัก  

2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับ
ผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3. ด้ำนกฎหมำย 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตามหลักการของ
มาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

4. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
มีเป้าประสงค์เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า 
พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม  
 

5. ด้ำนเศรษฐกิจ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็ง  
ของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลัก
แนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
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6. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง
ประชารัฐ  

7. ด้ำนสำธำรณสุข 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย  
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน  

8. ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ  
กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ  
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้ 
แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  

9. ด้ำนสังคม 
มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม 
ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน 

10. ด้ำนพลังงำน 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และสนับสนุน 
การเติบโตของพลังงานทางเลือก และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

11. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ  
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร  
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  

12. ด้ำนกำรศึกษำ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้ างเสริม 
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ธรรมาภิบาลซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะ 
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

13. ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชน 
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

กำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ   

ด้วยห้วงระยะเวลาอันใกล้ที่การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในปี 2565  
ท าให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญไปที่กำร
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือที่เรียก
กันว่ำ “กิจกรรม Big Rock” อันมีที่มาจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้พิจารณาก าหนด
กิจกรรมที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือจะท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
ขึ้นกับประชาชน น ามาก าหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) สู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยส านักงานฯ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันด าเนินการดังนี้  

 
(1) กำรด ำเนินกิจกรรมของแผนกำรปฏิรูปประเทศเดิม  ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม  

Big Rock โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน  
(2) กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนปฏิบัติ ให้เข้าใจ 

ในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือให้เกิดการถ่ายระดับไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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(3) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ  ผ่านเครื่องมือ
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ หน่วยงานร่วมด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock นั้น ๆ รวมถึงโครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท าให้
สามารถติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามกรอบเวลาที่ก าหนดได้อย่าง
แท้จริง  

(4) กำรขับเคลื่อนประเด็นบูรณำกำรระหว่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประสานบูรณาการการ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลของเป้าหมายย่อย
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(5) กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินโครงกำรภำยใต้กิจกรรม Big Rock ซึ่งโครงการภายใต้
กิจกรรม Big Rock จ าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับการด าเนินการที่เพียงพอและทันต่อการ
ด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

(6) กำรติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ให้มีก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทราบสถานะความคืบหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ได้ตามท่ีก าหนด 

ทั้งนี ้ ในการขับเคลื ่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัตินั ้น ทุกหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ 
ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน  
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเป้ำหมำยตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศจะต้องด าเนินการแปลงแผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ
ตามที ่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิร ูปประเทศแต่ละด้าน  ไปสู ่การก าหนด แผนงาน/โครงการเพื ่อ
ด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาของขั้นตอน และวิธีการนั้นๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยอาจด าเนินการในลักษณะแผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ 
หรืออาจเป็นการก าหนดมาตรการ การปรับปรุงกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด าเนินงานของ
องค์กร การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งอาจไม่ต้องใช้วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงิน
ใด รวมถึงการท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศ โดยมี สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ท าหน้าที่ให้การ
สนับสนุนข้อมูลและความเห็นเชิงวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาด าเนินการตามแผนการ
ปฏ ิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  รวมถึงม ีหน้าที ่ในการประสานและด าเน ินการให้หน่วยงานของรัฐ 
ประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
รวมทั้งด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ   
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เครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
หรือแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการส าคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock 
นั้น ๆ เข้าใจเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ หน่วยงานร่วมด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ รวมถึง
โครงการ/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท าให้สามารถติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ เพ่ือร่วมกันคิด แก้ไข และเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประกอบด้วย  

• หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร เป็นหน่วยงานร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินงานที่มาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

• เป้ำหมำยย่อย เป็นเป้าหมายความส าเร็จที่ถ่ายระดับมาจากผลการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ของกิจกรรม Big Rock โดยก าหนดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/การด าเนินงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
อย่างเป็นรูปธรรม  

• ระยะเวลำที่แล้วเสร็จ เป็นการแสดงช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย 
เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  

• โครงกำรและกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลต่อเป้ำหมำยของกิจกรรม Big Rock เป็นรายการของโครงการ/
การด าเนินงานที่รองรับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ซึ่งโครงการ/การด าเนินงานนั้นจะส่งผลให้
เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของช่วงเวลาด าเนินการ 
แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้ โดยอาจด าเนินการในลักษณะแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม 
ที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ หรืออาจเป็นการด าเนินการก าหนดมาตรการ การปรับปรุง
กฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด าเนินงานขององค์กร การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน 
ซึ่งอาจไม่ต้องใช้วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งอ่ืนใด รวมถึงการท างานในลักษณะ 
บูรณาการร่วมกัน โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศพิจำรณำได้มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่รองรับกิจกรรม Big Rock ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ติดตาม และให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้
สามารถด าเนินโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ด้วยหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่มีการก าหนดเป้าหมายย่อย กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนแต่ละกิจกรรม Big Rock รวมถึงเป้าหมายความส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงเวลา จะ
ท าให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สามารถด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้อย่างทันการณ์ ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สามารถ
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานสะสม และประเด็นปัญหาที่แท้จริงในการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลาได้
ชัดเจน ดังนั้น แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะน าทางให้แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ตามเป้าประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด  

กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

ข้อมูลในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform: eMENSCR) ได้มีการพัฒนาให้รองรับการติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดจากแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big 
Rock เป็นข้อมูลตั้งต้นเพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้
หน่วยงานร่วมด าเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้อง
น าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตร
มาส และให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม Big Rock รายงานความส าเร็จของเป้าหมายย่อย 
(Milestone: MS) โดยเปรียบเทียบความส าเร็จของตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 
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ปก รายงานประจ าปี 64 

กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานร่วมด าเนินการได้รายงานความคืบหน้าฯ ผ่านระบบ 
eMENSCR ซึ่งเป็นการรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 
เปรียบเทียบความส าเร็จของการด าเนินงาน กับเป้าหมายย่อยในแต่ละ
ช่วงเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ เพ่ือแสดงให้เห็นสถานะการ
ด าเนินการปัจจุบัน เปรียบเทียบกับระยะเวลาความส าเร็จของเป้าหมาย
ย่อย (MS) ที่ก าหนดไว้ และได้สรุปสถานการณ์ด าเนินการให้เห็นว่า 
ในแต่ละเป้าหมายย่อยมีความล่าช้ากว่าแผน หรือเป็นไปตามแผน หรือ
เร็วกว่าแผน รวมทั้งอธิบายการรายละเอียดของการด าเนินงาน ข้อจ ากัด
และประเด็นท้าทาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม เร่งรัดและ 
น าประเด็นปัญหาไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อไป   
กำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี ส านักงานฯ ได้จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยประเมิน
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประเด็นท้าทายและ
ข้อเสนอแนะ โดยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ ตลอดจนเผยแพร่
ต่อประชาชนที่สนใจ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ใช้เป็นข้อมูลในการเข้ามา
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
รัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 
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รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับนี้ สำนักงานฯ ได้แสดงให้เห็น  
ผลการดำเนินงานที่สะท้อน  ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 16  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 257 และ มาตรา 258 รวมทั้งได้แสดง  
 สถานะการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จเมื ่อเทียบกับค่าเป้าหมายในปี 2564 และปี 2565 ของผลอันพึง
ประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ตามที่กำหนดได้ไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื ่อทำให้เห็นสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ประเด็นท้าทาย รวมถึงข้อเสนอแนะ 
 พร้อมทั้งได้  สรุปสถานะการดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ใน
การดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ภายในห้วงเวลาที่กำหนด  โดยประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานจากกิจกรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องที่หน่วยงานได้รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)   โดยได้  สรุปผลสัมฤทธิ์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ  

 ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ 

 รายงานผลการดำเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญฯ 

กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 : ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ : 

ประเทศชาต ิม ีความสงบเร ียบร ้อย  
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย ่างย ั ่ งย ืนตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุก ับการ
พัฒนาด้านจิตใจ 

มีการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความ
ปรองดองของคนในชาติ (ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และระดับ
อำเภอ) และโครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื ่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู ้รัก
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และเส ียสละเพื ่อส ่วนรวมและ
ประเทศชาติ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดทำความตก

ส่วนที่ 2 : 
ผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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ลงเสรีการค้า(Free Trade Area : FTA) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศคู่ค้า
สำคัญของไทย การพิจารณาจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) 
เพื่อช่วยเหลือสำหรับการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการท่ี
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

เป้าหมายที่ 2 : ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ : 

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื ่อขจัดความ
เหลื่อมล้ำ 

มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่
เป็นธรรมในสังคมในหลายด้าน เช่น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
สำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Service : VES) 
สำหรับแพลตฟอร์มและผู้ ให้บริการที ่เป็นต่างชาติ เพื ่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ด้วยการสร้างความเป็นธรรม
ในการเส ียภาษีระหว่างผ ู ้ประกอบการไทยกับผ ู ้ประกอบการ
ต่างประเทศ การปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบออนไลน์ 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานต่าง ๆ 
ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่
ง่ายและรวดเร็ว การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกร
รายย่อยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็น
ธรรม การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... . เพื ่อให้ประชาชนได้ร ับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

เป้าหมายที่ 3 : ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ : 

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน รวมถึงในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐ และมีการปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.  . . . .  
เพื่อส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของรัฐ 
การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ https://www.law.go.th/ หรือ ระบบ
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กลางทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
สำหรับการรับฟังความคิดเห็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การออกระเบียบสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติว่าด้วยรายงานประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดย
ดำเนินการผ่านระบบ Crime เพื ่อใช้ในการรับคำร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน และเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทำให้พนักงานสอบสวน
สามารถรับคำร้องทุกข์จากคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ 
และสามารถส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
โดยเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าระบบ 
“Persona Health” ซึ่งเป็นนวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพ ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ใช้งานของประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงองค์ความรู้และความรอบรู ้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด และ
ขยายเครือข่ายหน่วยบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึงโดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

กำหนดให้การดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ก. ด้านการเมือง  
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

• ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจที ่ถ ูกต ้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

• การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง 

• การส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

• การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการตรวจสอบ
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ก. ด้านการเมือง  
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

• การมีการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
• การยอมรับในความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง

กัน 
• ประชาชนใช้ส ิทธิเล ือกตั ้งและออกเสียง

ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่
ว่าด้วยทางใด 

การใช้อำนาจรัฐ รวมทั้งมีการปรับปรุงและผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของรัฐ 

• การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและการเลอืกตั้งระดบัต่าง ๆ โดยมี
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน  

• การมีกิจกรรมของพรรคการเมืองมีลักษณะ
เปิดเผยและตรวจสอบได้   

• การมีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมี
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

• การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสตัย์
สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเปน็ผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

• การดำเนินโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย โครงการกระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่
สุจริต และตรวจสอบได้ 

• การดำเนินโครงการให้ความร ู ้การจ ัดการเลือกตั ้งข ั ้นต ้น (primary 
election) ของพรรคการเมือง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลอืกตัง้
แบบสมาร์ท และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายดำเนินการตามค่านิยม
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข กิจกรรมหลักการขับเคลื ่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง เพื่อ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และให้ได้นักการเมืองที่มีความซื่อสตัย์
สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาดำเนินงานได้อย่างแท้จริง 

• การมีกลไกที ่กําหนดความรับผิดชอบของ
พรรคการเม ืองในการประกาศโฆษณา
นโยบายที ่มิได ้ว ิเคราะห์ผลกระทบ ความ
คุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

• การมีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องตน 

• การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อ
กระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญในการรณรงค์การ
ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เกิดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใสและเที่ยง
ธรรม รวมทั้งได้มีการจัดอบรมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) เพื ่อให้ความช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตลอดจนขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียง จำนวน 7,252 แห่ง ท่ังประเทศ 

• การมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติว ิธ ีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

• การดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ (ระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และระดับอำเภอ) และโครงการ
จิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์  เพื ่อให้
เยาวชนและประชาชนมีความรู้รักสามัคค ีปรองดองสมานฉันท์ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
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ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
• การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้

ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทํา
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

• แผนพ ัฒนาร ัฐบาลด ิจ ิท ัลของประเทศไทย พ.ศ .  2563 –  2565  
ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และมีการพัฒนาระบบ
ต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย ระบบลงทะเบียน และระบบ
บริการสืบค้นข้อมูล โดยนำร่องหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลของตนเอง ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอย่างน้อย 30 หน่วยงานและ 3 จังหวัด รวมทั้งนำร่อง
ใหบ้ริการสืบค้นข้อมูล (Show case) 

• การจัดทำระบบการให้บริการและสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 
(Help desk)  

• มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล (Open Data) โดยจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data 
Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th 

• การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
ให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล  

• การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริการประชาชน 

• การจัดให้มีดิจิทัลแฟลตฟอร์มภาครัฐและบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

• การเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบ webservice กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
เจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กรมบังคับคด ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
ๆ ต่อไป  

• การเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบ webservice กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
เจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป 

• การจัดให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ Interface ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Excel Loader 

• การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบ
การบร ิหารงานของร ัฐและแผนกําล ังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายใหม่ๆ โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสม

• การดำเนินการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้
มีความทันสมัย เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการเรื่องลดสภาพความเป็นนิติ
บุคคลของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของระบบราชการไทย 
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ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
ก ับภารก ิจของหน ่วยงานของร ัฐแต ่ละ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 

• การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ Agile Organization 

• การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี ่ยวกับการ
ทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ 

• การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ 
และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล  

• การศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อศึกษาและข้อเสนอใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

• การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นท่ี
เป็น Future Skills หรือทักษะสำหรับการทำงานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่  

• การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  
• การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Skillset/ Mindset ตามแนวทางการ

พัฒนาฯ โดยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
• การพ ัฒนา Learning Platform กลางในการพ ัฒนาข ้าราชการ และ

ดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
• การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้

มีความคล่องตัว  
• การเปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไกในการ

ป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

• การนำเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกลไกสำคัญให้การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนฯ  

 

ค. ด้านกฎหมาย 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
• การมีกลไกดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

• การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 โดยมีการดําเนินการ ได้แก่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดย
ประกาศรายช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์  
การเข ้าถ ึงบทบัญญัติในกฎหมาย โดยหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบจะต้อง
ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย กฎเกณฑ์ และคําอธิบายกฎหมายที่มีผล
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ค. ด้านกฎหมาย 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
• สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 771 และ

พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
• การใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการ

โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การ
ทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกิน
ความจําเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และป้องกันการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
 
 

ใช้บังคับอยู่ก่อนวันบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 การดําเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร ่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

• การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่
จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของ
ประชาชน โดยพบว่า มีกระบวนงานจำนวนทั ้งสิ ้น 1,094 กระบวนงาน 
ประกอบด้วย (1) กระบวนงานที่หน่วยงานรับดำเนินการแล้ว จำนวน 885 
กระบวนงาน (ร้อยละ 81) (2) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งตอบกลับและอยู่
ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ จำนวน 90 กระบวนงาน (ร้อยละ 8) และ 
(3) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่มีการแจ้งตอบกลับ 119 (ร้อยละ 11) (ข้อมูล 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) 

• การปฏ ิร ูประบบการเร ียนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื ่อพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบ
รู ้ มีนิติทัศนะ และยึดมั ่นในคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ กำหนด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย  เสนอแนะหลักสูตรการศึกษา
นิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เป็นมาตรฐาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (reskill)  การ
พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (upskill) 
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา 

• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ
โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื ่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

• การพัฒนาเว็บไซต์ https://www.law.go.th/ หรือ ระบบกลางทางกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

• การเปิดใช้งานระบบกลางทางกฎหมายระยะที่ 1 สำหรับการรับฟังความ
คิดเห็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

• การจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดทําและเสนอร่างกฎหมาย 

• การจัดสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นการเข้าชื ่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
เข้าชื ่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทดแทนการจัดสัมมนาในกลุ่มจังหวัด

 
1 ตามมาตรา 77 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
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ค. ด้านกฎหมาย 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลผลการดำเนินการ ความพึงพอใจ 
และสำรวจติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564  

• การพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการเพื ่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง 4 
ภูมิภาค 

 

 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

• การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื ่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  

• การมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

• การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

• คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และได้จัดส่งให้
รัฐสภาพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

• ปัจจ ุบ ันอยู ่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร ก่อนบรรจุวาระของรัฐสภา 

• ซึ ่งทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการกำกับดูแลตนเองภายใน
หน่วยงาน 

• การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  

• การกําหนดระยะเวลาในการปฏบิัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิ
ให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  

• การกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์
จากนิต ิว ิทยาศาสตร์  และจัดให้ม ีบริการ

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  

• การจัดส ่งร ่างพระราชบัญญัติระบบนิติว ิทยาศาสตร ์แห่งชาติ พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

• กระทรวงยุติธรรมแต่งตั ้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายก่อนการ
ดำเนินการรับฟังความเห็นและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 



31

ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
ทางด ้านน ิต ิว ิทยาศาสตร ์มากกว ่าหนึ่ง
หน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมี
ทางเลือก 

• การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ย ุต ิธรรมให ้ม ุ ่ งอ ํานวยความย ุต ิธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

• การออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว ่าด ้วยรายงานประจำวัน
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการผ่านระบบ Crime เพื่อใช้ในการ
รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน และ
เชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทำให้พนักงานสอบสวน
สามารถรับคำร้องทุกข์จากคดีที ่เกิดขึ ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ และ
สามารถส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็วต่อไป 

• การดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าท่ี อํานาจ และภารกิจของตํารวจ
ให้เหมาะสม  

• การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจให้เกดิ
ประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการ
ตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับ
ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ
การพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบ
คุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้ง
และโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการ
ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ 
ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ
และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

• คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 
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• การเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 
54 วรรคสอง2 เพื ่อให้เด ็กเล็กได้ร ับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสต ิป ัญญาให ้สมก ับว ัยโดยไม ่ เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 

 
 

• ว ันท ี ่  30 เมษายน 2562 ราชก ิจจาน ุ เบกษาได ้ประกาศบังค ับใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

• เพื่อให้เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัยได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบ
ด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ท่ัวถึง และเสมอภาค ส่งเสริม
การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ  

• กลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะต้องบูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

• คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ  (ร่าง) แผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 
2570 ไปใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

• การจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและนำไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว 

• มอบหมายให้สำน ักงานเลขาธ ิ การสภาการศ ึกษา (สกศ. )  เป็น 
ผู้ประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดทำ
แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการให้สอดคล้อง
กับ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 

• การดําเน ินการตรากฎหมายเพื ่อจ ัดตั้ ง
กองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก3  ให้แล้วเสร็จ

• วันที ่ 13 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได ้ประกาศบังค ับใช้  
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
2 มาตรา 54 วรรคสอง กำหนดว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
3 มาตรา 54 วรรคหก กำหนดว่า การจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
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ภาย ในหน ึ ่ งป ี น ั บแต ่ ว ั นประกาศ ใ ช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

• การจัดตั้งกองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้
ภาครัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี
รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษี โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ 

• การมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ ย ่ า ง แ ท ้ จ ร ิ ง  ไ ด ้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน  

• การมีกลไกสร ้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

• การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
กำหนดกรอบแนวทางการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

• การเริ่มปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
ประกาศใช้ในปัจจุบันเป็นหลัก 

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของ
ครูพี่เลี้ยง ให้เป็นระบบ online เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 จากเดิมที่มีเพียงระบบ on-site อย่างเดียว 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบ (1) มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 สายงาน ได้แก่ สาย
งานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และ
สายงานนิเทศการศึกษา (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื ่อง การลดระยะเวลาตาม
เงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศ
การศึกษา ตลอดจนได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมทดลองใช้ระบบประเมิน
วิทยฐานะใหม่ใน 177 โรงเรียน ในพ้ืนวัตกรรมการศึกษา 

• การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปร ับปร ุงโครงสร ้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี 

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาท่ียืดหยุ่น และตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
• (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ....  
• (ร่าง) คู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... สำหรับ

ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1–3)  
• (ร่าง) สาระการเรียนรู้ 7 สาระ ช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1 – 3)  

 
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถปุระสงค์ดังกล่าว 
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• แผนการดำเน ินงานโครงการว ิจ ัยกระบวนการพัฒนาหล ักส ูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเร ียนนำร่องในพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งมีการเตรียมการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วง
เดือน พฤษภาคม 2565 

• แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนสุข
ศึกษา พลศึกษา เพศวิถีศึกษา และ ทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เร ียนให้
ตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา หรือจิตวิญญาณ  
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• การขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข ่ งข ั นของประ เทศ  เพ ื ่ อ ให้
ประเทศชาติ และประชาชนได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่าง
ยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

• การจัดทำความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area : FTA) 
• การเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดทำความตกลง เสรีการค้า 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย 
• มีการดำเนินการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เดือน

มกราคม 2565  เปิดการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดเตรียมกรอบเจรจา (ข้อเสนอ ข้อสงวน และระยะเวลาปรับตัวใน
ประเด็นที่มีความอ่อนไหวของไทย) 

• ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ และเตรียมพร้อมเจรจาการจัดทำความตก
ลงกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ FTA ไทย-สหภาพยุโรป, FTA ไทย-
สหราชอาณาจักร, FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free 
Trade Association: EFTA), FTA ไทย-กลุ ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(EAEU)  

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) เพื่อ
ช่วยเหลือสำหรับการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได ้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

• การสร้างกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่

• การดำเนินงานที่สำคัญผ่านยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) พัฒนาความสามารถของประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ ทำให้
ผู ้ประกอบการ SME มีรายได้เฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 44.76 เพิ ่มศักยภาพ



35

ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
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ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ผู้ประกอบการทั่วประเทศ 6,388 คน พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งานกว่า 821,750 คร้ัง  
(2) พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ โดยสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการจัดงานเทศกาลได้ 1,840 ล้านบาท ขยายเครือข่ายย่าน
สร้างสรรค์ประเทศไทยจำนวน 57 พ้ืนที่ ใน 28 จังหวัด  
(3) สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู ่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาขยายแห่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 8 แห่ง และให้บริการ
เชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 207,717 คน  
(4) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 
โดยการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Information 
Center) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา และพัฒนาดัชนีชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย  
(5) พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Agile 
Organization และจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สถานการณ์วิกฤต (Business Continuity Plan-BCP) 

• การปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มพูนรายได้ของ
รัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

• การปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

• ภาครัฐเริ่มดำเนินการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐที่
สำคัญ ได้แก่  การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (VAT 
for Electronic Service : VES) มีการบังค ับใช ้ก ับแพลตฟอร์มและผู้
ให้บริการที่เป็นต่างชาติ ตั ้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ด้วยการสร้างความเป็น
ธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู ้ประกอบการไทยกับผู ้ประกอบการ
ต่างประเทศ โดยคาดว่าภาครัฐจะมีรายได้เพิ ่มขึ ้นไม่ต่ำกว่า 8,000  – 
10,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2565  

• การปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษี โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
กับกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้
เกิดรูปแบบการให้บริการที่ง่ายและรวดเร็ว เช่น การยื่นแบบและชำระภาษี
ออนไลน์ (e-Filing) เป็นต้น ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสีย
ภาษี และสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเต็มใจท่ีจะเสียภาษีมากข้ึน 

• การจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
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ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

• การสร้างกลไกเพื ่อส่งเสริมสหกรณ์และ
ผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม  

• การส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
และวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

• การสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและ
การประกอบอาชีพของประชาชน 

• การกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสรมิและพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการจัดทำงบประมาณ/แผนงานบูรณาการ โดย
มีคณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการจัดทำ
แผนฯ กำกับดูแล ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

• แผนบูรณาการปี 2564 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการตาม
ขนาดและศักยภาพของธุรกิจ มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 10 กระทรวง 24 
หน่วยงาน งบประมาณรวม 1,210 ล้านบาท (ไม่รวมงบประมาณของ สสว.) 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 424,015 ราย สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเบื้องต้นประมาณ 8,324 ล้านบาท  

• การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ผ่านการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ กลุมเกษตร
กร ธุรกิจชุมชน) โดยพัฒนาศักยภาพสหกรณในการรวบรวม จัดเก็บ และ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร 62 แหง  

• การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร 588 
แหง  

• การฝกอบรมดานการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ให สหกรณ
และกลุมเกษตรกร 400 แหง  

• การเพิ่มโอกาสในการทำงานและประกอบอาชีพของประชาชน ผ่านการ
ขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ และโครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 37 แห่ง สามารถผลิตบัณฑิตหลักสูตร
ระดับปริญญาจำนวน 92 หลักสูตร มีผู ้เร ียน 7 ,949 คน และการจัด
การศึกษาท่ีได้รับวุฒิบัตรจำนวน 224 หลักสูตร มีผู้เรียน 20,744 คน 
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• การมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั ่งย ืน โดย
คำนึงถึงความต้องการใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศ 

• การสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยมีพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนและ
ท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำลำเชิงไกร อำเภอโนนไทย และพื้นที่เหนือ
อ่างเก็บน้ำชับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินการที่
สำคัญ ได้แก่ การขุดลอก การสร้างฝาย การสร้างอาคารบังคับน้ำ การ
พัฒนาระบบระบายน้ำ รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า เพื ่อให้เกิดการบริหาร
จัดการในชุมชนที่เหมาะสม ส่งผลให้ชุมชนมีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับพื้นท่ี
ใกล ้เค ียง สามารถบริหารจัดการแหล่งก ักเก ็บน้ำ เพื ่อเสร ิมระบบ
ชลประทานให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
สร้างความชุ่มชื้นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชนได้จำนวน 200 ไร่ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์จำนวน 800 ครัวเรือน 

• การจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม  

• การตรวจสอบกรรมสิทธิ ์และการถือครอง
ที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครองท่ีดินอย่างเป็นระบบ 

• การจัดกิจกรรมการบร ิหารจัดการที ่ด ินแก่ เกษตรกรรายย ่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส  

• การจัดกิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและประชาชน  

• การดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และ
ในภูมิภาค  

• การจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูล
ฝอยท ี ่ ม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภ าพ  เป ็ นม ิ ต รต่ อ
สิ ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให ้เกิด
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ 

• การพยายามควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

• การปร ับระบบหล ักประก ันส ุขภาพให้
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที ่มี
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

• การเชื ่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือที่เร ียกว่าระบบ “Persona 
Health” ซึ่งเป็นนวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 
ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของประชาชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และความ
รอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
สุขภาพทีด่ีขึ้นโดยเร็วที่สุด 

• การขยายเครือข่ายหน่วยบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ช. ด้านอ่ืน ๆ 
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 

• การมีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

• การติดตามความก้าวหน้าเรื ่องการจัดตั ้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
เครือข่าย ซึ่งในพื้นทีท่ั่วประเทศ และพื้นทีก่รุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการ
ปฐมภูมิครอบคลุมมากกว่า 2,700 หน่วย จากประชากรกว่า 26.62 ล้าน
คน และมีการตั ้งเป้าหมายในปี 2565 เพิ ่มเป็น 3 ,000 หน่วย โดยอยู่
ระหว่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับการดูแลสุขภาพ ลดการ
เดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 สถานะการบรรลุเป้าหมายผลอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั ้ง 13 ด้าน ที ่ได้ประกาศใช้เมื ่อวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
ได้ดำเนินการโดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม Big Rock เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์
ของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านที่กำหนดไว้ โดยได้แสดงสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย ของดำเนินการสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2564 และปี 2565 จากการประมวลผล
ข้อมูลการดำเนินงานจากโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform 
: eMENSCR) เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมาย โดยอ้างอิงจากข้อมูลตัวชี้วัดที่กำหนดไวใ้น
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) หรือข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บไว้  โดยประเมินค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงานปัจจุบัน  เทียบกับ
เป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ให้เห็นเป็น 2 ระยะ คือ สถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับค่าเป้าหมายของปี 2564 
และสถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับค่าเป้าหมายของปี 2565 โดยในการคำนวณ กำหนดให้ค่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแต่ละปีมีค่าฐานเท่ากับ 100 แล้วประเมินค่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานเป็นค่าสีสถานะการบรรลุเป้าหมายตามช่วงความสำเร็จที่กำหนดไว้  

 

 

 

 

 

 
  

ค่าเป้าหมาย 

สถานการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

76% – 99% 
ของค่าเป้าหมาย 

51% – 75% 
ของค่าเป้าหมาย 

ต่ำกว่า 50% 
ของค่าเป้าหมาย 100% 
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ตารางแสดงสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2564 และปี 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41

ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

สถานะการบรรลุเปา้หมายอันพึงประสงค์
จ าแนกตามด้านการปฏิรูปประเทศ
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

 สรุปสถานะการดำเนินงานของกจิกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

เป็นการรายงานสถานะและผลดำเนินงานของกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) โดยประเมินความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock จากรายงานผลความคืบหน้าของ
เป้าหมายย่อยกับระยะเวลาความสำเร็จที ่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื ่อนกิจกรรม Big Rock  ที ่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักเป็นรายงานผ่านระบบ eMENSCR เพื่อให้เห็นว่าในแต่ละกิจกรรม Big Rock มีความล่าช้ากว่า
แผน หรือเป็นไปตามแผน รวมทั้งสรุปการรายละเอียดผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความ
เป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
สถานการณ์ดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock สรุปได้ดังนี้ 

1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0101  
การส่งเสรมิความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 
 

สถาบัน
พระปกเกล้า 

☺ - จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- จัดทำสื่อ Motion Graphic เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

BR0102  
การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

สปน. 
 

☺ - ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน ควบคุมให้สถาน
ประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย 

- ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการมีส ่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

BR0103  
การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

 
 

สำนักงาน 
ป.ย.ป. 

 - อยู่ในขั้นตอนการเริ่มดำเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นในประเด็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติทั้งในเวทีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค 

- สาเหตุท ี ่ล ้าช ้า เน ื ่องจากอยู ่ ในข ั ้นตอนการขอร ับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

BR0104  
การส่งเสริมการพัฒนาพรรค
การเมือง 

 

 

กกต. 

 
- โครงการพลเมืองคุณภาพและนักการเมืองคุณภาพโดยมีผู ้เข้าร่วม

กิจกรรม 534,3940 คน 
- โครงการจัดการเลือกตั้งคุณภาพ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยมีผู้ใช้สิทธิ์

เลือกตั้งท้ังประเทศท้ังสิ้น ร้อยละ 66.44 
- โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผู ้ร่วมกิจกรรม 

996,018 คน ซึ่งทางสำนักงานฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จำนวนทั้งสิ้น 
7,517 แห่งทั่วประเทศ 

- สาเหตุที่ล้าช้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
BR0105  
การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนญูเพื่อ
การปฏิรปู 

 
 
 

สถาบันพระปกเกล้า 

☺ 
- สร้างวิทยากรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญตามภูมิภาคต่าง ๆ   
- จัดทำเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

2. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0201  
ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสูร่ะบบดิจิทัล 

 ☺ - พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และนำร่องหน่วยงาน
จัดทำบัญชีข้อมูลของตนเอง  

- จัดทำระบบการให้บริการและสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน      
มีการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service)  

- เพิ่มชุดข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
- อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 

(Data Exchange Standard)  
- เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง แบบออนไลน์ 

และเปิดให้มีระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร 

BR0202  
จัดโครงสร้างองค์กร และ
ระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงไดต้าม
สถานการณ ์

 ☺ - อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี ่ยวกับการยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีความทันสมัย  

- ปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (อยู่ระหว่างเสนอ ครม. 
เพื่อขอทบทวนมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป)  

- การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ Agile Organization  

- ทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ  
- ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้ อ.ก.พ.ร. เกี ่ยวกับการทบทวน

บทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ 
BR0203  
ปรับเปลีย่นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปดิ เพื่อให้ไดม้า 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม 

 ☺ - อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ การจัดทำ

แผนพัฒนาตนเอง พัฒนาหลักสูตรเกี ่ยวกับ Skillset/ Mindset ตาม
แนวทางการพัฒนาฯ โดยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 

- อยู่ระหว่างการพัฒนา Learning Platform กลางในการพัฒนาข้าราชการ 
และดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

- อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 
การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

BR0204  
สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

 ☺ - อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจ ังหว ัดท ี ่ม ีความคล ่องต ัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบ
งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธ์ิ
สูง (High Performance Provinces : จังหวัด HPP) 

BR0205  
ขจัดอุปสรรคในการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และการ

 ☺ - พัฒนาระบบงานและทดสอบความพร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ พร้อม
ทั้งสรุปผลการทดสอบและนำเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

ดศ. 

กพร. 

ก.พ. 

กพร. 

บก. 
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เบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกดิ
ความ รวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต  

- คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนฯ อยู่ระหว่าง
การพิจารณา ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       

- ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Webservice กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ Interface และแบบ 
Excel Loader 

3. กฎหมาย 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0301  
มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การดำรงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

สำนักงาน 
ป.ย.ป. 

☺ - มีการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต  

- หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรายงานความคืบหน้าผลการศึกษา วิเคราะห์
ทบทวนกฎหมายฯ มายังสำนักงาน ป.ย.ป. โดยมีกระบวนงานตามผล
การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงาน และจากผลการดำเนินงาน 
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) 

BR0302  
จัดให้มีกลไกทางกฎหมาย
เพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลีย่นโททาง อาญา
ที่ไม่ใช่ความผดิร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรภีาพของ
ประชาชน 

สคก. 

 - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญตัิ
ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา 

- คณะกรรมการประสานงานสภาผู ้แทนราษฎร  ได้เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ สคก. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ แล้วเมื่อวันที่ วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

- คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผ ู ้ แทนราษฎรฯ และ ให ้  สคก.  เสนอร ่ าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ ปรับแก้ตามคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรฯ ต่อรัฐสภาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป 

BR0303  
จัดให้มีกลไกกำหนดให้
ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าท่ีควบคุมกำกับดูแล
และบังคับการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ยธ. 

☺ - ดำเนินการโดยใช้กลไกภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  

- กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าท่ีควบคุมกำกับดูแล และบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

- กำหนดกรอบให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 21 
หน่วยงานนำกิจกรรมปฏิรูปผสานเข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่ 3 และเสนอเข้าสู่การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว จำนวน 2 ครั้ง 
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BR0304  
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดทำ
และเสนอร่างกฎหมาย สผ. 

☺ - อยู่ระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และสำรวจ
ติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564  ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  

- มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดนิทรรศการ เพื ่อเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

BR0305  
จัดทำประมวลกฎหมาย
เพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไวด้้วยกันเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน 

สคก. 
 

 - จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... แล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

- มีการจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำประมวล
กฎหมาย  

- อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 

4. กระบวนการยุติธรรม 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0401  
การให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนการดำเนินงานตา่ง 
ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

 
คณะกรรมการ
ปฏิรปูประเทศ 

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 

☺ 
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร ่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลา

ดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... แล้ว โดยเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ
รัฐสภาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

BR0402  
การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที่  

ตร. 

☺ 
- เมื ่อวันที ่ 9 เมษายน 2564  สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 177/2564 เรื่องการรับคำร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวนและออก
ระเบ ียบสำน ักงานตำรวจแห่งชาต ิว ่าด ้วยรายงานประจำวัน
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564   

- ทำงานผ่านระบบ Crime เพื่อใช้ในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจท่ัวประเทศ 

- พนักงานสอบสวนสามารถรับคำร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอก
เขตพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบได้ 

BR0403  
การจัดหาทนายความ
อาสาประจำสถานตีำรวจ
ให้ครบทุกสถานีท่ัว
ประเทศ 

 
สท. 

 
- จัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ดำเนินการได้เพียง 150 

สถาน ีซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
สถานีตำรวจทั่วประเทศ (741 สถาน ีจาก 1,482 สถาน)ี  

- ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก 53 
สถานี ทำให้ในปัจจุบันมีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจทั้งสิ้น 
203 สถาน ี
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BR0404  
ปฏิรูประบบการปล่อย
ช่ัวคราว  

ศย. 

☺ 
- ทำสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่

เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการ
ปล่อยชั ่วคราว (Electronic Monitoring) ให้แก่ศาลยุต ิธรรมทั่ว
ประเทศ 

- มีการสั่งติดอุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/จำเลยใน
ศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จำนวน 3,352 เครื่อง โดยเริ่มใช้
อุปกรณ์ EM ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

BR0405  
การบันทึกภาพและเสียง
ในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากคำใน
การสอบสวน 

 
ตร. 

☺ 
- ผบ.ตร.ได้ลงนาม ตามคำสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การ

บันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน 

- มุ ่งเน้นการติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพในการดำเนินการของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเก็บข้อมูลสถิติ
จำนวนการบันทึกภาพและเสียง การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 
5. เศรษฐกิจ 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0501  
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
(High Value Added) 

กษ. 
 
 

☺ - ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 
ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยง ปศุสัตว์และประมงที่มีมูลค่าสูง โดยดำเนินการ
พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map จำนวน 93,297 ไร่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด 

- สน ับสน ุนการทำการเกษตรแบบรวมผล ิตและรวมจำหน ่ าย  
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ และการเชื่อมโยงตลาด รวมถึงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประมง จำนวน 2 กลุ่มสัตว์น้ำ 

- ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการผลิตสินค้าเกษตร
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  

- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพื่อดำรงรักษา
พันธุ ์ดี พันธุ ์เฉพาะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร 

- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เก ิดผู้
ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ มีการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  

- สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) มีการพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรเพื ่อพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

BR0502  
การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง กก. 

 
 

 
 

☺ - โครงการส ่งเสร ิมและพัฒนาการท่องเที ่ยวว ิถ ีเกษตร  เป ็นการ
ดำเนินการเพื ่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตร/จุดเรียนรู ้ และ
ซ่อมแซมภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื ่อยกระดับแหล่งท่องเที ่ยวที ่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 

- โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทย ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้
บริการแก่นักท่องเที่ยว 

- โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ 
(Storytelling To branding) โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาและ
ยกระดับพื้นที่เมืองที่มีศักยภาพ และนำไปสู่การเพิ่มจำนวนเมือง
สร้างสรรค์ เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญ และกีฬา 
ที ่ได ้ร ับการยกเว ้นอากร โดยให้ส ิทธ ิประโยชน์ทางภาษีให ้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งนำเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยาย
ระยะการจอดเรือ 

BR0503  
การเพิ่มโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 

สสว. 
 

☺ - ดำเนินมาตรการด้านสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึ้น 

- เพิ ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มโอกาสทางการค้ากับ
ภาครัฐ การพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้ดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ  

- พัฒนาระบบนิเวศให้ เอ ื ้อต ่อการดำเน ินธ ุรก ิจ ด ้วยการพัฒนา
แพลตฟอร์มความรู้ และการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ  โดยมี
การดำเนินการที่สำคัญ 

BR0504  
การเป็นศูนย์กลางด้าน
การค้าและการลงทุนของ
ไทยในภูมภิาค (Regional 
Trading/Investment 
Center) 

พณ. 
 
 

☺ - สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค มีการกำหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู ้เชี ่ยวชาญ/นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย และอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ
การเงิน การประกันภัยและการบริการ 

- ออกแบบและจัดทำต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ 
(National Digital Trade Platform) 

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. .... รวมถึง
เช ื ่อมโยงข้อม ูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) 
ผ่าน ASEAN Single Window ได้เช่ือมโยงข้อมูลแล้ว จำนวน 5 ประเทศ 

- จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

- กำหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาทำงานและพักอาศัยในประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

BR0505  
การพัฒนาศักยภาพคน
เพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อว. 

 
 

☺ - พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคน
ที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
รวมถึง ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ 
non degree) ออกแบบการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up Skill, Re Skill 
and New Skill) 

- สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่
ท ี ่ เป ็นช ่างเทคนิค/น ักเทคโนโลย ีท ี ่ม ีความชำนาญขั ้นส ูง ตาม
มาตรฐานสากล 

- ฝึกอบรมแรงงานภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการทำงานในศตวรรษท่ี 21  

- ขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) จำนวน 8 สาขา
วิชาชีพ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
กำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0601  
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ตามเป้าหมาย   

ทส. 
 

 - ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในการกำกับดูแล
พื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช ้ ระบบลาดตระเวนเช ิ งค ุณภาพ ( SMART Patrol) และการ
ลาดตระเวนครอบคลุม (patrol coverage)  

- ใช้ประโยชน์จากงานฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง 
(Near real time) โดยดำเนินการเชิงรุกในปี 2564 

- สถานการณ์ที่ล่าช้าเกิดจาก สภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีการดำเนินการมี
ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบเกี่ยวกับเรื ่อง ดิน ฟ้า อากาศ  และ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ทำให้จำเป็นต้องชะลองาน
บางส่วน รวมทั้งชะลองานในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เพื่อโยกย้ายกำลังพล 
แรงงานไปดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นท่ี
ก่อสร้างที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จ  

BR0602  
การบริหารจัดการเขตทาง
ทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด 

 
มท. 

☺ - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการกำหนดเขตจังหวัด
ในทะเล 

 
BR0603  
การบริหารจัดการน้ำเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน  

 
มท. 

 - ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำรับมือกับมวลน้ำฝนสะสม
จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานการณ์ท ี ่ล ่าช ้า เก ิดจาก ด้านการจัดสรรงบประมาณ
ขับเคลื่อนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้ 
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

BR0604  
ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด   

 
      ทส. 

☺ - จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ในเดือนสิงหาคม 2564 พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงมีค่ระหว่าง  5 – 51 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
170 bbp) 

 
7. สาธารณสุข 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0701  
การปฏิรูปการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่ เพื่อความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

สธ. 
 
 

☺ - จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ
และรองรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขได้แบบ Real Time  

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

BR0702  
การปฏิรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
สำหรับประชาชนและ
ผู้ป่วย 

สธ. 
 
 
 

☺ - พัฒนานโยบายและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับสถานที่ทำงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

- พ ัฒนาเกณฑ ์ สำหร ั บค ้ นหาร ู ปแบบบร ิ การ ( Service Model)  
เชิงนวัตกรรม อาทิ รูปแบบบริการสำหรับผู้ป่วย NCD 

BR0703  
การปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาล การรัก
รักษาพยาบาลที่บ้าน/
ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเชิงนวัตกรรม 

สธ. 
 
 
 

☺ - พัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) เพื ่อรองร ับข้อม ูลผู้
บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

- จัดทำหลักสูตรการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล 

BR0704  
การปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความเป็นเอกภาพ บูรณา
การ เป็นธรรม ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืนด้าน
การเงินการคลัง 

สปสช. 
 

☺ - ขยายหน่วยบริการรองรับการใช้บริการของสิทธิ Non-UC และกลุ่ม
เฉพาะ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการ 

- เชื ่อมโยงฐานข้อมูลบริการ COVID-19 (วัคซีน ตรวจคัดกรอง HICI 
รักษาพยาบาล) ระหว่าง สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข 
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BR0705  
การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจดัการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และ
การร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงาน
และท้องถิ่น  

สธ. 
 

☺ - บริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน 
และท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 
8. สื่อสารมลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0801  
การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

 
 
 

ดศ. 
 

☺ - เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News 
Center: AFNC) 

- ดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม 
- ดำเนินโครงการกำกับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีการ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

BR0802  
การกำกับดูแลสื่อออนไลน ์

 
 
 

ดศ. 

☺ - ดำเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซตผ์ิดกฎหมาย และ 
Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” 

- ดำเนินโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน 

BR0803  
การยกระดับการรู้เท่าทัน
สื่อ 

อว. 

☺ - ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์
ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 

- กิจกรรมการพัฒนาคนไทยกลุ่มเปา้หมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) เพื่อ
เตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งมั่นคงปลอดภยั 

- ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรูเ้ท่าทัน 
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9. สงัคม 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR0901  
การมรีะบบการออมเพื่อ
สรา้งหลักประกันรายไดห้ลัง
วัยเกษยีณที่เพยีงพอและ
ครอบคลมุในกลุ่มแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ 

กค. 

☺ - อนุมัติหลักการ (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั ้งหนึ่งใน
ประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ กรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ  

- อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับกฎระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติและ
กองทุนประกันสังคม 

BR0902  
ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทาง
สังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและ สร้าง
โอกาสในการประกอบ
อาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
มท. 

☺ - จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรม
ปฏิรูปที่ 2 เพื่อจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

- ดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 

BR0903  
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียน
คนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้ อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

 
พม. 

☺ - ปรับคำนิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
- ปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 โดยทบทวนการ
กำหนดประเภทความพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

- จัดทำระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบ
ข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง และมีแผนการขยาย
หน่วยเชื ่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการ
กงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูล
ประวัติสุขภาพ 

BR0904  
การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิด
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง  

มท. 

☺ - จัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ 
เทศบาล พ.ศ. 2564 

- จัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน พ.ศ. 
2564 

- อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ e-book 

BR0905  
การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน  

สคทช. 

☺ - ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- ดำเนินการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
และประชาชน 

- ดำเนินการสำรวจข้อมูล และปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และ
ในภูมิภาค 
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10. พลังงาน 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR1001  
ศูนย์อนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ดา้นกิจการไฟฟ้า
ที่แท้จริง 

 
พน. 

☺ - ลดขั้นตอนการแจ้งยกเว้นในการขอใบอนุญาต และพัฒนาระบบการ
อนุญาตในรูปแบบดิจิทัล ผ่านสมาร์ตโฟน  

- ทบทวน Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตสำหรับกิจการควบคุม
ระบบไฟฟ้า กิจการระบบส่งไฟฟ้า กิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า กิจการ
จำหน่ายไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ   

- จัดทำระบบตัวชี ้ว ัด (KPI) ติดตามประเมินผลเพื ่อการตรวจประเมิน
โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)  

- พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเชื ่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตาม
แนวคิด Anywhere, Anyplace, Anytime 

BR1002  
การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ 

 
พน. 

☺ - จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information 
Center: NEIC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

- พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน 

- บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน การตัดสินใจ 
และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

BR1003  
การใช้มาตรการบริษัทจดั
การพลังงาน (ESCO) 
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 
พน. 

☺ - จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  

- จ ัดทำร ่างส ัญญาบร ิหารจ ัดการพล ังงาน (Energy Performance 
Contract: EPC)  

- (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน พ.ศ. .… แล้วเสร็จ  

- อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ เพื่อ
กำหนดแนวทางปฏิบัต ิให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

BR1004  
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 
4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสร้างฐานทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New S-Curve) 

 
สกพอ. 

 

☺ - ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเล
ชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคตแล้วเสร็จ  

- การดำเนินการในระยะต่อไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานส่งเสริมการลงทุนระยะสั้นในพื้นท่ี 
EEC เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนต่อไป 

BR1005  
ปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าและธรุกิจก๊าซ  

พน. 

☺ - ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer 
แล้วเสร็จ และนำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดทำ PDP2022 
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ธรรมชาตเิพื่อเพ่ิมการ
แข่งขัน  

- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบส่งและระบบ
จำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ 

- จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC 
(Energy Trading Platform: ETP) เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

- โครงการ Regional LNG Hub ภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบ
ระบบการดำเนินการส่งออก LNG (Reloading) ในระยะแรกแล้วเสร็จ 
โดยมีการส่งออก LNG ประมาณ 62,449 ตัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้นำส่งภาครัฐแล้ว โดย กกพ. จะนำ
รายได้ที่ส่งให้รัฐไปเป็นส่วนลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติและนำมาคำนวณ
เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ประชาชนต่อไป 

- ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2564 

11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR1101  
การส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต พอช. 

☺ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริตในพื้นทีป่ี 2564 ใน 5 จังหวัด 25 ตำบล และมีการปรับปรงุแผนปฏบิตัิ
การในระดับพื ้นที ่ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี  และความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนงานของระดับตำบลและจังหวัด ศักยภาพของคณะทำงานในการ
วางแผนการขับเคลื ่อนงาน การประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง
คณะทำงาน แกนนำ และเครือข่ายชุมชน หน่วยงานในพื้นที่  

- จัดทำคู่มือการดำเนินงานการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อตา้นการ
ทุจริต 

BR1102  
การพัฒนาการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

ป.ป.ช. 

 - ศึกษาทบทวน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ซึ ่งอยู ่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

- สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์
ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรปูแบบที่หลากหลายและระบบปกปดิ
ตัวตนผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ 

- การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-
SLAPP Law) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

- สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากมีการนำพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 กลับมาทบทวนใหม่ และอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงาน
กฤษฎ ีกาในการดำเน ินการตาม มาตรา 77 ของร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
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BR1103  
พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ ในการ
ดำเนินคดีทุจริต ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

ป.ป.ช. 

☺ 
- ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยตุิธรรม ซึ่ง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
- การเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 เกี ่ยวกับการเฝ้าระวัง
งบประมาณรายจ่ายและ การติดตามทรัพยส์ินที่เกิดจากการกระทำความผิด
คืน 

BR1104  
การพัฒนาระบบราชการ
ไทยให้โปร่งใส ไร้
ผลประโยชน์ ป.ป.ท. 

☺ 
- ขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ (No Gift Policy) มีส่วนราชการจำนวน 116 หน่วยงานเข้าร่วม และมี
การดำเนินการหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำประเด็นดังกล่าวมา
กำหนดเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการประเมิน ITA ปี 2565  

- จัดทำข้อเสนอแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียด
เกี ่ยวกับวิธีการนำไปปฏิบัติจริง ก่อนนำเสนอกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรมพิจารณาต่อไป 

- รวบรวมข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อจัดทำคู่มือ 
และเป็นข้อมูลประกอบการการจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

- ยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างปรับปรุง การกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือต้นสังกัด 

BR1105  
การพัฒนามาตรการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ ่

ป.ป.ท. 

 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการ

ทุจร ิตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม กำกับ และ
ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายใน
การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการเสนอเรื ่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

- สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากรอเสนอต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

12. การศึกษา 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR1201  
การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

 
กสศ. 

☺ - พัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหา
เด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ทีส่นับสนุนกลไก
การดำเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด การติดตามความคืบหน้า และ
การมีส่วนร่วมของสังคม 

BR1202  
การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 

 
ศธ. 

☺ - จัดทำการพัฒนาระบบวัดแววพหุปัญญา  
- จัดทำสื่อเพื่อใช้สำหรับอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถ

พิเศษระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 
- จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สำหรับการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับในรูปแบบ Active learning 
- การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
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BR1203  
การปฏิรปูกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
อว. 

☺ - การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

- ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ 

- พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

BR1204  
การจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
เต็ม รูปแบบ นำไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน 

 
ศธ. 

☺ - พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น 
ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและท้องถิ่น 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
อื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ดำเนินการ
โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 

- จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
เขตพื้นที่ 15 แห่ง เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ 

BR1205  

การปฏิรปูบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภบิาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน 

 
อว. 

☺ - ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้
คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

- ดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

- จัดทำมาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา ศึกษาระบบงบประมาณ
การผลิตและพัฒนากำลังคนในลักษณะ Demand-Side Financing 

- จัดทำระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล OKRs 

- จัดทำร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2564 

- จัดทำประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

การดำเนินงานตามกิจกรรม Big Rock 
สถานะ ผลการดำเนินงาน 

BR1301  
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิงและ  
การใช้กลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ในการ
ขับเคลื่อน 

ศคธ. 
 
 

☺ - การรวบรวมและคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม  
- การยกร่าง (ร่าง) กรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคมใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นการสรา้งรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิง
บวกในสังคม  

- การดำเนินการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ เพือ่พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและ
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสรมิคุณธรรม  

- การคัดเลือกสื่อสร้างสรรคค์ุณธรรมอวอร์ด  
 

BR1302  
การพัฒนาการเรียนรู้และ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบรูณาการ 

 
 
 

วธ. 

☺ - การศักยภาพแหล่งเรยีนรู้ศลิปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค  

- การสร้างความตระหนักและจูงใจเยาวชนเห็นความสำคัญ สืบสาน
รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น  

- การขับเคลื่อนการปลดล็อกการใช้อาคาร สถานท่ี เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

BR1303  
การส่งเสริมประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างวิถี
ชีวิตทางการกีฬา อย่าง
ทั่วถึงและ    เท่าเทียม 
และการสรา้งโอกาส
ทางการกีฬาและการ
พัฒนานักกีฬา 

 
 
 

กก. 
 
 

☺ - การส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  
- การพัฒนาระบบแพลตฟอรม์การประมวลผลข้อมูลการออกกำลังกาย

ของประชาชน  
- การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธสิถาบันความรอบรูไ้ทยเพื่อประโยชน์

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันความรอบรูไ้ทย  
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา เช่น พัฒนาทักษะผู้

ตัดสิน จดัทำเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  
- การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC 

(National Training Center) เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซยีนและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค 

BR1304  
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการกำลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ 
 

 

 
 
 
 

สคช. 
 

☺ - การพัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอสิระเพื่อระบบการพัฒนาและ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย ในลักษณะองค์กรเสมอืน
จริง  

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นกำลังคนของประเทศในรูปแบบของ
ระบบ E - Workforce Ecosystem  

- การพัฒนา Concept paper กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ระหว่าง
การดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือจดัตั้งกองทุนใหม่ และปรับปรุง
กองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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☺ : เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะกำหนดไว้    : ล่าช้ากว่าขัน้ตอนและกรอบระยะกำหนดไว้ 

BR1305  
การบริหารจัดการ
ศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ คณะกรรมการ

ปฎิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน 

และการ
พัฒนาการ

ทรัพยากรมนุษย์ 
 

☺ - การพัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะสำหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับ
ทักษะด้านดิจิทัล  

- การจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาดแคลน หรือทุนนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อ
ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ  

- การดำเนินการจัดทำนิยามผู้มีความสามารถพิเศษ และรวบรวมข้อมูล
กำลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและ
แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีความสามารถ  

- การขับเคลื่อนการปฏิรูปลงสู่โรงเรียนต้นแบบ โดยได้ริเริ่มจากโรงเรียน
เมืองพัทยา 11 เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ  
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 ผลสมัฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

การปฏิรูปประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทีป่ระชาชนได้รับ 

1. การเมือง - ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผ่านชุดความรู้ที่
เข้าใจได้โดยง่ายและเข้าถึงทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 

- ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการกำหนด
นโยบายสาธารณะร่วมกับสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงในการตรวจสอบการใช้
อำนาจของรัฐ ผ่านการมีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้ 

- พรรคการเมืองภายในประเทศทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  โดยส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริต มีความโปร่งใส 
มีความเที ่ยงธรรม เชื ่อถือได้ ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย มีปรับ
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้งโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้ได้นักการเมืองที่
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม เข้ามาทำงานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง  

- เยาวชนและประชาชนในชาติมีความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รู้จักเสียสละใน
การทำงานเพื่อส่วนรวม ผ่านการดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกสามัคคีและส่งเสริม
ความปรองดองของคนในชาติ ที่จัดให้มีขึ้นในทุกจังหวัดและในระดับอำเภอ รวมทั้งจัดให้มี
โครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดการยอมรับความเห็นที่แตกต่างมากยิ่งข้ึน 

2. การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ ได้รับการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วขึ ้น โดย
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยง่าย  จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้มีการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลในประชาชน 
ธุรกิจและชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop 
Service)  และจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง แบบออนไลน์ และ
เปิดให้มีระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลในการเข้าใช้บริการด้านภาษี รวมถึงมีการพัฒนาระบบ
ต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในหน่วยงานนำร่อง ซึ ่งถือเป็นการเริ ่มต้น ในการ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานเพื ่อมุ ่งไปสู ่ความเป็นองค์กรเครือข่ายเชื ่อมโยงข้อมูล
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การปฏิรูปประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทีป่ระชาชนได้รับ 

เดียวกัน โดยหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
เชื่อมต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

- ภาครัฐมีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถปรับตัวให้ เท่าทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาประเทศ  จาก
การจัดโครงสร้างขององค์กรและระบบงานให้มีความยืดหยุ่นทั้งในทางกายภาพ โดยการ
ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการระดับกรม การกำหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ 
Agile Organization ที ่เหมาะสมในการทำงานของหน่วยงานของรัฐ  ไปจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   สร้างความเข้มแข็งใน
ระดับพื้นที ่ โดยพัฒนารูปแบบการบริหารราชการระดับจังหวัดให้มีความคล่องตัวใน
ระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เกิดการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ในระบบ 
ราชการ  

- ภาครัฐปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั ้นตอน จากการมีระบบการติดตามและป้องกันการทุจริตที ่รวดเร็ว มีมาตรฐาน  
และมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน สร้างความโปร่งใสและลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่เป็นธรรมและมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ในการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

3.  กฎหมาย - ประชาชนสามารถดำรงชีวิต ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจโดยปราศจากอุปสรรคที่
เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย จากกระบวนการศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่ควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย และกลไกคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
ฯ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนก่อนดำเนินการตาม 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป  

- ประชาชนผู้ต้องโทษทางอาญาที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดร้ายแรง ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เหมาะสม จากการเสนอให้มีการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วย
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การปรับเป็นพินัย เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์รองรับการปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมาตรการลงโทษอ่ืน ๆ   

- ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมายและการใช้บริการด้านกฎหมายที่
ประสิทธิภาพ จากการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และกำหนด
กลไกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนำเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาระบบกลางในการให้บริการ
ประชาชนผ่าน “ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)”  

- ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย จากการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ เข้าชื ่อเสนอกฎหมายของ
ประชาชน และการกำหนดให้มีกลไกในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่าง
กฎหมายในทุกกระบวนการ  

- ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก ใช้งานและเข้าใจเนื้อหากฎหมายได้โดยง่าย โดย
การเสนอ “ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก” เพ่ือรวบรวมกฎหมาย หรือกฎที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 

4. กระบวนการ
ยุติธรรม 

- ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีข้อมูลในการติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินคดีในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม ผ่านการมพีระราชบัญญัติ
กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของ
รัฐสภา เพื่อให้มีกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และลดขั้นตอน
และความยุ ่งยากซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรมที ่ไม่จำเป็น เพื ่อใช้เป็นกลไกให้
ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

- ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมาย ในการ
ดำเนินคดี โดยประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกข์ในต่างท้องที่ได้ ซึ่งได้มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี Crime เพ่ือใช้ในการรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อำนาจการสอบสวน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทำให้พนักงาน
สอบสวนสามารถรับคำร้องทุกข์จากคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ และสามารถ
ส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบโดยเร็วต่อไปกล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมถึงได้จัดให้การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายและการดำเนินคดี โดยจัดให้มีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจใน
ทุกสถานีทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 150 สถานีจาก 1,482 สถานีทั่วประเทศ   
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- ประชาชนผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมท่ีเหมาะสม 
โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย และยกระดับการ
ปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลหลัง
ปล่อยชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการเรียก
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยอย่าง
เหมาะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือใน
การพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย และเป็นการคุ้มครองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน 

- ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
มากขึ้น โดยได้พัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ โดยใช้ข้อมูล
ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณาคดีโดยจะทำให้ผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียหายได้รับการอำนวยความยุติธรรม
อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 

5. เศรษฐกิจ - ผู้ประกอบการ และกำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพและความพร้อมเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  จากการพัฒนา
ศักยภาพกำลังคนให้มีทักษะในอาชีพ ทั้ง Up Skill, Re Skill and New Skill รวมไปถึง
ออกแบบหลักสูตรในระดับปริญญาและประกาศนียบัตร ในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  ผ่านการขับเคลื ่อนโครงการบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ โดย
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 37 แห่ง สามารถผลิตบัณฑิตหลักสูตร
ระดับปริญญาจำนวน 92 หลักสูตร มีผู ้เรียน 7 ,949 คน และการจัดการศึกษาที่ได้รับ
วุฒิบัตรจำนวน 224 หลักสูตร มีผู้เรียน 20 ,744 คน  และเพิ่มการผลิตกำลังคนอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความชำนาญขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล  รวม
ไปถึงฝึกอบรมแรงงานภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการ
ทำงานในศตวรรษที่ 21  

- ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย ให้ประเทศไทยได้ศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค  สร้างฐานการ
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ผลิตของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มทั้งภาคการเกษตร การท่องเที่ยวและบริการให้มีความ
เข้มแข็ง  โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเกษตร
แบบดั้งเดิมพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ โดยได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื ่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จำนวน 93,297 ไร่ ในพื้นที่ 49 
จังหวัด ได้พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ Smart Farmer และ 
Young Smart Farmer ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data และใช้ประโยชน์จากดิจ ิทัล
แพลตฟอร์มด้านการเกษตร รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ โดยขยาย
เครือข่ายย่านสร้างสรรค์ประเทศไทยจำนวน 57 พื้นที่ ใน 28 จังหวัด โดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคง และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
พร้อมนี้ได้มีการการจัดทำความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area : FTA) เพื่อเปิดการ
เจรจาโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย และได้มีการกำหนดนโยบาย
และมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย และอำนวยความ
สะดวกให้แก่ธ ุรกิจการเง ิน การประกันภัยและการบริการ  เพื ่อทำให้ประเทศไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  

 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู อย่างเป็น

ระบบและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความตระหนักรู ้ถึง
ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้ง
ทางบก และทางทะเล จากการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนรุักษ์ 
โดยมีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และสร้างฝาย
เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย เสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำและปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท่ี
เสื่อมสภาพโดยปลูกป่าฟ้ืนฟู ตลอดจนถึงมีระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol 
System) ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งได้มีการพัฒนาโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ โดยการปลูกป่าไม้ใช้
สอยและปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ รวมไปจนถึงการให้ความรู้เรื่องเขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลและขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ เรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังมีฝายและป่าไม้ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาติ  

- ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตจากปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพ  จากการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัญหาด้านมลพิษต่อระบบนิเวศ โดย
มีการออกกฎระเบียบในการลงโทษ หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
จากผู ้ที ่ก ่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและกำหนดวิธ ีการใช้งบประมาณที ่สามารถ
ดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ  โดยได้มีมาตรการควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ การจัดทำกฎหมายควบคุมการระบายไอสาร 
VOCs จากการประกอบกิจการถังเก็บและจากหอเผาทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม รวมไป
ถึงการกำกับดูแลการระบายมลพิษ และสาร VOCs จากยานพาหนะ อีกทั้งให้ความสำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  
7. สาธารณสุข - ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มี

คุณภาพ สะดวกและทัดเทียมกันในทุกพื้นที่ ผ่านกลไกการมีระบบหลักประกันสุขภาพ
โดยมุ ่งเน้นการจัดบริการสาธารสุขและระบบความคุ ้มครองทางสังคมที ่ครอบคลุม
ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด ตลอดจนวัยผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการ โดยจัดให้มีการยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health 
Security) การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจ การเข้า
รับการรักษา โดยพัฒนานโยบายและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับสถานที่ทำงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น มีการพัฒนาเกณฑ์สำหรับค้นหารูปแบบบริการ (Service 
Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยบูรณาการไปกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ  NCD Clinic Plus  รวมไปถึงการจัดการกับภาวะฉุกเฉินในการเกิดโรคอุบัติใหม่
ให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้แบบ Real Time ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
และมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้อยู่ในความควบคุมและบริหารจัดการ
ได้  โดยได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู ่ระดับเขตพื้นที ่ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ในการจัดบริการ
ของหน่วยบริการในระดับเขตสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง และสามารถให้บริการด้าน
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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- ผู้สูงอายุได้รับการบริบาลและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามความต้องการเมื่อเข้าสู่
ภาวะพึ่งพิง  โดยมีระบบบริการสุขภาคผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม โดยได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) เพ่ือ
รองรับข้อมูลผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยอยู่ระหว่าง
การเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดทำหลักสูตรการดูแลระยะ
ยาว (Long Term Care) ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาล  โดยการดำเนินการจะ
ผ่านอาสาสมัครและจิตอาสาในชุมชนเพ่ือให้สามารถรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมากในอนาคต  

 

8. สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของ
ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางทีห่ลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม  จากการ
เรียนรู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน และจากการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้
ไซเบอร์ปลอดภัย  

- ประชาชนผู้บริโภคสื ่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและ
คุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทำธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ จากกิจกรรมการพัฒนาคนไทยกลุ ่มเป้าหมายเพื ่อเตรียมพร้อมเป็น Digital 
Citizen ที่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย และจากการ
กำกับดูแลสื่อออนไลน์ผ่านการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ และการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-
Fake News Center: AFNC) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารมีมาตรฐาน มีความแม่นยำ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว ให้ประชาชนมีช่องทางสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวปลอม สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ 

9. สังคม - แรงงานทั้งในและนอกระบบมีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ  ผ่านการ
ผลักดันให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณ โดยได้มีการทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ กรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับ
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กฎระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองหลังวัยเกษียณและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

- ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการกำหนดนโยบายท่ีแก้ไขปัญหาอย่างตรง
จุด ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลกลางในระดับพื้นที่ โดยได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  
รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ 
ผ่านกลไกการมีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้เครื่องมือระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(TPMAP) นำไปสู ่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  

- กลุ่มคนพิการได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ผ่านการเข้าถึงการจดทะเบียนและ
ออกบัตรประจำตัวคนพิการโดยสะดวก รวมถึงลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจากระบบ
การข้ึนทะเบียนคนพิการ  โดยไดม้ีการปรับคำนิยาม ประเภทและหลัเกณฑ์ความพิการ ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้มีการจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิและสวัสดิการ
คนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล 
Linkage Center กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
ปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติ
สุขภาพ 

- ชุมชนโดยเฉพาะในเขตเมืองสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ได้โดยตรง จากการปรับปรุงกฎระเบียบที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันได้แก่ 
ระเบียบจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ เทศบาล พ.ศ. 
2564  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน พ.ศ. 2564 โดยจะได้มี
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับ
คณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ e-book ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคและการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป  

- เกษตรกรและคนยากจนได้รับหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบ
อาชีพจากการจัดสรรที่ดินจากรัฐให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
ที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและ

กเกณฑ์ความพิการ ให้
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ประชาชน และดำเนินการสำรวจข้อมูล และปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และในภูมิภาค  เพือ่ให้
สามารถนำเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินไปใช้เป็นหลักประกัน
ในการเข้าถึงแหล่งทุนได ้

10. พลังงาน - ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น 
เก ิดการแข่งขันในทุกก ิจการพลังงาน และลดการผูกขาด โดยการบริหารจัด
การพลังงาน สร้างแผนจัดหาพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ เพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายของประเทศ โดยมีศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่
แท้จริงเอื้อต่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองของประชาชนและผู้ผลิตรายเล็ก มีศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องแก่ประชาชน ศึกษาแนวทาง
ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน  
เพื่อปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ศึกษาโอกาส
พัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub และศึกษาการริเริ ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี ซึ่งขณะอยู่ระหว่างเสนอแผนงานส่งเสริมการลงทุนระยะสั้น
ในพ้ืนที่ EECซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต  กระตุ้นการลงทุน
ด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ 

- หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 และ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ ลดต้นทุนการนำเข้า 
และสามารถผลิดใช้เองได้ในประเทศ กำลังผลิตไฟฟ้าของไทยสามารถกระจายสัดส่วน
และแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้าใช้เอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายเล็กและ
ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน 

11. การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

- เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนมีบทบาท 
ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื ้นที่
โดยตรง โดยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายประชาชนและการ
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จัดทำคู่มือดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและช่อง
ทางการร้องเรียนของประชาชน  

- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองจากการมี
ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการผลักดันศึกษาทบทวน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแส
และข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและการจัดทำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพ
และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร รวมทั้ง การจัดให้มีการเรื่องร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน 
และการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก  

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ ได้รับ
ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการดำเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรม เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที ่ถ ูกดำเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดำเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมีจำนวน
ลดลง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต การกำหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การจัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักคุณธรรม การจัดทำมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการดำเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้าน
ปราบปรามการทุจริต  

- หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมีการดำเนินการที่มีความโปร่งใส ได้รับความยุติธรรม 
ประชาชนได้รับประโยชน์จาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผ่านการมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดบุญคุณต่อกัน การจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคล การ
กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ  และ
การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

12. การศึกษา - เด็กปฐมวัย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการที่สมวัยและได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยได้พัฒนาเครื่องมือและระบบ
บูรณาการการทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
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ปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ ด้อยโอกาส  

- ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ที ่จำเป็นและสมรรถนะหลักในการดำรงชีวิต มีการพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ จากการมีกลไกการคัดเลือกผู้เรียนโดยใช้ระบบวัด
แววพหุปัญญา จัดทำสื่อเพื่อใช้สำหรับอบรมครูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษ  จัดให้มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, 
Competency Building และ Creativity Education การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรยีน
ทุกระดับในรูปแบบ Active learning  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิต มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนทุกระดับ รวมถึงการจัดให้มี
ระบบนิเวศการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนทุกระดับที ่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม   

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง เป็นต้นแบบที่ดี และสามารถจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้มีการพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและ
บริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนด
มาตรฐานตำแหน่ง วิทยฐานะและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนบทบาทให้เป็นครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นออกแบบระบบการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อม 

- ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับ
การจ้างงาน และเป็นผู้มีทักษะและศักยภาพที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ในระดับอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา และมีการประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพผ่าน
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การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 15 แห่ง  และในระดับอุดมศึกษา   สถาบันทาง
การศึกษาได้ปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทาง
ประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชากรทุกกลุ่มมีบทบาทในการร่วมพัฒนากำลังคนวัยทำงานในภาคการผลิตและบริการ 
โดยให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัย และศักยภาพ
ของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งให้
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกำกับได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนตลอดทุกช่วงวัย
ในการเข้าศึกษาการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ยืดหยุ่น เพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   

13. วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการ
พัฒนาการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ประชาชนได้รับสื่อที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น การพัฒนาระบบเครดิตสังคม (Social credit) ด้วย
การใช้พลังทางวัฒนธรรมหรือความคิดในที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพลัง
บวก (Soft power) และการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงสื ่อโฆษณาและเกมส์ 
เพ่ือให้เกิดสื่อคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่อไป เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมด้านบวก
และสภาพแวดล้อมที่มีสถานการณ์เชิงบวก 

- ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในด้านของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมที ่สามารถสร้างรายได้เพิ ่มขึ ้นให้ประชาชน  จากการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพ ด้วยการ
พัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยการสร้างความตระหนัก
และจูงใจเยาวชนเห็นความสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น  รวมถึงการขออนุญาตเข้าใช้
อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม 

- ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และ
สร้างนักกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพและสามารถสร้างสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์  โดย
ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  การสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
พัฒนานักกีฬา ทั้งทักษะผู้ตัดสิน จัดทำเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  รวมถึงมีการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา
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ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การปฏิรูปประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทีป่ระชาชนได้รับ 

แห่งชาติให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางการกีฬาของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค 

- แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสมตลอด
ช่วงชีวิต จากการมีระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย ผ่าน
กลไกคณะกรรมการอิสระเพื ่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของ
ประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง ผ่านการพัฒนาระบบE - Workforce Ecosystem ที ่จะทำให้แรงงานใน
ประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของการพัฒนาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ และได้มีการพัฒนาในระดับ
วัยเรียน โดยให้โรงเรียนเมืองพัทยา 11 นำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ ในให้กลุ่ม
วัยเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือนำไปสู่การมีทักษะทางดิจิทัล และทักษะอ่ืน ๆ 
ที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 22    
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ดา้นการเมือง 01
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 01

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรย์ิทรงเปน็ประมุข ยอมรบัความเหน็

ทีแ่ตกต่างทางการเมือง พรรคการเมืองด�าเนินกจิกรรม
โดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นกัการเมืองปฏิบติัหน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย์สจุรติ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทางการเมืองโดยสนัตวิธิี1 22 

ดานการเมือง   23 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง มีเปาหมายอันพึงประสงค คือ ประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ24 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 25 

รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักการยอมรับความเห็นทางการเมืองท่ีแตกตาง พรรคการเมืองดําเนิน26 

กิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบไดและเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนท่ีมีอุดมการณทางการเมือง27 

รวมกันอยางแทจริง นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอประชาชน ตลอดจน28 

การสรางกลไกเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองดวยสันติวิธีภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี29 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองฉบับเดิมไดกําหนดใหมีเรื่องและ30 

ประเด็นปฏิรูป รวม 5 เรื่อง ซ่ึงในการประเมินผลการดําเนินงาน ณ ส้ินสุดปงบประมาณ 2563 มีสถานะการ31 

บรรลุเปาหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบดวย ในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมาย (สีเหลือง)   32 

1 เรื่อง ในระดับยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเปาหมาย (สีสม) 3 เรื่อง และอยูในระดับข้ันวิกฤตในการบรรลุ33 

เปาหมาย (สีแดง) 1 เรื่อง นั้น ไดนํามาดําเนินการตอเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ผานกิจกรรม 34 

Big Rock จํานวน 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เปนกิจกรรมท่ีมีสวนรวมสนับสนุน35 

การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว  โดยแสดงรายละเอียดความ36 

เก่ียวของของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการ37 

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปไดดังนี ้38 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0101 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวน
รวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 BR0101 การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

0102 กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการ
รูรักสามัคคีของสังคมไทย   

 BR0102 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

0103 ก า รก ระ จ าย อํ าน า จ  ก ารป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น  
และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม 

 BR0103 การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนใน
ชาติ 

0104 การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ 

 BR0104 การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

0105 การสรางรัฐธรรมาธิปไตย   BR0105 การปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป 

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ํามาดําเนนิการตอเนือ่งผานกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เปนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 39 

 40 
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CR01
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการเมอืง

1 22 

ดานการเมือง   23 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง มีเปาหมายอันพึงประสงค คือ ประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ24 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 25 

รวมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รูจักการยอมรับความเห็นทางการเมืองท่ีแตกตาง พรรคการเมืองดําเนิน26 

กิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบไดและเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชนท่ีมีอุดมการณทางการเมือง27 

รวมกันอยางแทจริง นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอประชาชน ตลอดจน28 

การสรางกลไกเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองดวยสันติวิธีภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมี29 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยในแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมืองฉบับเดิมไดกําหนดใหมีเรื่องและ30 

ประเด็นปฏิรูป รวม 5 เรื่อง ซ่ึงในการประเมินผลการดําเนินงาน ณ ส้ินสุดปงบประมาณ 2563 มีสถานะการ31 

บรรลุเปาหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบดวย ในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมาย (สีเหลือง)   32 

1 เรื่อง ในระดับยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเปาหมาย (สีสม) 3 เรื่อง และอยูในระดับข้ันวิกฤตในการบรรลุ33 

เปาหมาย (สีแดง) 1 เรื่อง นั้น ไดนํามาดําเนินการตอเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ผานกิจกรรม 34 

Big Rock จํานวน 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เปนกิจกรรมท่ีมีสวนรวมสนับสนุน35 

การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว  โดยแสดงรายละเอียดความ36 

เก่ียวของของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการ37 

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปไดดังนี ้38 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0101 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวน
รวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 BR0101 การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

0102 กลไกการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีและการ
รูรักสามัคคีของสังคมไทย   

 BR0102 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

0103 ก า รก ระ จ าย อํ าน า จ  ก ารป ก ค รอ งส ว น ท อ งถิ่ น  
และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม 

 BR0103 การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนใน
ชาติ 

0104 การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ 

 BR0104 การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

0105 การสรางรัฐธรรมาธิปไตย   BR0105 การปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป 

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ํามาดําเนนิการตอเนือ่งผานกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เปนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 39 

 40 

สรุปการบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 41 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR01G01 ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  และพรรค
การเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนหลัก 
 

  

สถานการณบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคโดยภาพรวมยังคงมีความเสี่ยงใน42 

การบรรลุเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 สะทอนจากผลคะแนนของการประเมิน43 

สถานการณความเปนประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลาในหวงป พ.ศ. 2563 44 

ปรากฏผลคะแนนรวมท้ังสิ้น 55 คะแนน ลดลงจากป 2562 ท่ีมีคะแนน 58.4 คะแนน และต่ํากวาคาเปาหมายในป 45 

2564 ท่ี กําหนดไว ท่ี  63 คะแนน นอกจากนั้น ผลคะแนนของดัชนีประชาธิปไตยประจําป  พ.ศ. 2563 46 

(Democracy Index 2020) ซ่ึงจัดเก็บโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ประเทศไทยไดรับผลคะแนน47 

รวม 6.04 คะแนน (อันดับท่ี 73 ของโลก) ต่ํากวาคาเปาหมาย พ.ศ.2564 ท่ีคาดการณไว 0.71 คะแนน อยางไรก็ดี 48 

เม่ือพิจารณาในระดับสากลแลวพบวาดัชนีประชาธิปไตยท่ัวโลกในระเวลาเวลานี้ลวนตกต่ําลงท้ังสิ้น 49 

สาระสําคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการดําเนินงานประจําป 2564 50 
BR0101 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 

สถาบัน
พระปกเกลา 

มุ งเนนการสงเสริมความรูทางการเมืองการ
ป ก ค รอ งใน ระบ อ บ ป ระช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมีเนื้อหารวม
สมัย ใกลตัว และสามารถเขาถึงประชาชนไดทุก
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และสามารถแสดงความคิดเห็นและมี

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยการดําเนินการในปจจุบัน
เปนไปตามแผน ซ่ึงไดมีการจัดทําเอกสาร 
หลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแลว
เสร็จ และไดมีการจัดทําหลักสูตรอบรม
ก า ร เมื อ งก า ร ป ก ค ร อ ง ใน  ร ะ บ อ บ

  สม   สม 
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สรุปการบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 41 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR01G01 ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  และพรรค
การเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนหลัก 
 

  

สถานการณบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคโดยภาพรวมยังคงมีความเสี่ยงใน42 

การบรรลุเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 สะทอนจากผลคะแนนของการประเมิน43 

สถานการณความเปนประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนโดยสถาบันพระปกเกลาในหวงป พ.ศ. 2563 44 

ปรากฏผลคะแนนรวมท้ังสิ้น 55 คะแนน ลดลงจากป 2562 ท่ีมีคะแนน 58.4 คะแนน และต่ํากวาคาเปาหมายในป 45 

2564 ท่ี กําหนดไว ท่ี  63 คะแนน นอกจากนั้น ผลคะแนนของดัชนีประชาธิปไตยประจําป  พ.ศ. 2563 46 

(Democracy Index 2020) ซ่ึงจัดเก็บโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ประเทศไทยไดรับผลคะแนน47 

รวม 6.04 คะแนน (อันดับท่ี 73 ของโลก) ต่ํากวาคาเปาหมาย พ.ศ.2564 ท่ีคาดการณไว 0.71 คะแนน อยางไรก็ดี 48 

เม่ือพิจารณาในระดับสากลแลวพบวาดัชนีประชาธิปไตยท่ัวโลกในระเวลาเวลานี้ลวนตกต่ําลงท้ังสิ้น 49 

สาระสําคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการดําเนินงานประจําป 2564 50 
BR0101 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 

สถาบัน
พระปกเกลา 

มุ งเนนการสงเสริมความรูทางการเมืองการ
ป ก ค รอ งใน ระบ อ บ ป ระช าธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีมีเนื้อหารวม
สมัย ใกลตัว และสามารถเขาถึงประชาชนไดทุก
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และสามารถแสดงความคิดเห็นและมี

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยการดําเนินการในปจจุบัน
เปนไปตามแผน ซ่ึงไดมีการจัดทําเอกสาร 
หลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแลว
เสร็จ และไดมีการจัดทําหลักสูตรอบรม
ก า ร เมื อ งก า ร ป ก ค ร อ ง ใน  ร ะ บ อ บ

  สม   สม 

สวนรวมทางการเมืองไดอยางสุจริต 
 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขท้ังแบบออฟไลนและออนไลน 
โดยหลักสูตรออนไลนจะประกอบดวย 3 
ชุดวิชา ซ่ึงจะมีแบบทดสอบกอนเรียนและ
ห ลั ง เ รี ย น ร ว ม ท้ั ง มี ก า ร ใ ห ใ บ
ประกาศนียบัตรสําหรับผูท่ีผานการทดสอบ
ดวย นอกจากนี้ แลวยั งได มีการจัด ทํา 
Motion Graphic ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
เผยแพรไดภายในเวลาหลังจากนี้  
 

BR0102 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สปน. 

 

มุ งเน นการสนั บสนั บสนุ นการมี ส วน ร วม
ประชาชนตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
รวมถึงการตอบสนองตอการใหบริการของหนวย
ภาครัฐเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง ท้ังการ
มีสวนรวมของผานการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม ซ่ึง
เปนรูปแบบในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีมีความรวดเร็ว  เขาถึงงาย และมี
ประสิทธิภาพ   

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับเคลื่อนฯ สํานักงานฯ ไดดําเนินการใน
การปรับปรุงสภาพการบังคับใชกฎหมาย
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคุมครองแรงงาน การ
ควบคุมใหสถานประกอบการดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือใหประชาชนในภาค
แรงงานไดรับประโยชน นอกจากนั้นแลว 
ทางสํานักงานฯกําลังอยูในข้ันตอนการ
ผลักดันรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ .ศ. .... ซ่ึ งกฎหมายฉบับ
ดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมกัน
กําหนดนโยบายสาธารณะมากข้ึนกวาเดิม 

BR0103 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
   ป.ย.ป. 

มุ ง เน น การสร างความสามั ค คี ป รองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและการแกไขปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยผานการ
จัดทําแนวทาง กลไก  และมาตรการในการสราง

 ไดมีการดําเนินงานลาชากวาขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยสํ านั กงานคณ ะกรรมการบ ริหาร
ราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
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สวนรวมทางการเมืองไดอยางสุจริต 
 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขท้ังแบบออฟไลนและออนไลน 
โดยหลักสูตรออนไลนจะประกอบดวย 3 
ชุดวิชา ซ่ึงจะมีแบบทดสอบกอนเรียนและ
ห ลั ง เ รี ย น ร ว ม ท้ั ง มี ก า ร ใ ห ใ บ
ประกาศนียบัตรสําหรับผูท่ีผานการทดสอบ
ดวย นอกจากนี้ แลวยั งได มีการจัด ทํา 
Motion Graphic ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
เผยแพรไดภายในเวลาหลังจากนี้  
 

BR0102 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ 

หนวยงาน
รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สปน. 

 

มุ งเน นการสนั บสนั บสนุ นการมี ส วน ร วม
ประชาชนตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
รวมถึงการตอบสนองตอการใหบริการของหนวย
ภาครัฐเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง ท้ังการ
มีสวนรวมของผานการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม ซ่ึง
เปนรูปแบบในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีมีความรวดเร็ว  เขาถึงงาย และมี
ประสิทธิภาพ   

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับเคลื่อนฯ สํานักงานฯ ไดดําเนินการใน
การปรับปรุงสภาพการบังคับใชกฎหมาย
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคุมครองแรงงาน การ
ควบคุมใหสถานประกอบการดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือใหประชาชนในภาค
แรงงานไดรับประโยชน นอกจากนั้นแลว 
ทางสํานักงานฯกําลังอยูในข้ันตอนการ
ผลักดันรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ .ศ. .... ซ่ึ งกฎหมายฉบับ
ดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมกัน
กําหนดนโยบายสาธารณะมากข้ึนกวาเดิม 

BR0103 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
   ป.ย.ป. 

มุ ง เน น การสร างความสามั ค คี ป รองดอง
สมานฉันทของคนในชาติและการแกไขปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมไทยผานการ
จัดทําแนวทาง กลไก  และมาตรการในการสราง

 ไดมีการดําเนินงานลาชากวาขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยสํ านั กงานคณ ะกรรมการบ ริหาร
ราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ

ความปรองดองสมานฉันทของประชาชนและขจัด
ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมเปนหลัก เพ่ือ
ทําหนาท่ีในการติดตาม แจงเตือน เสนอแนวทาง
การแกไขปญหาและดําเนินการอยางบูรณาการ
ทุกภาคสวน เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท
ของประชาชนและขจัดความขัดแยงทางการเมือง
ในสังคมอยางยั่งยืน โดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชประโยชนในการขับเคลื่อนในการ
สรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทดังกลาว
ดวย 
 

ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป) จะมีการจัดประชุมหารือ
เก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นทั้ งในเวที
สวนกลางและสวนภูมิภาคในประเทศไทยทั้ง 
4 ภาค เพื่อใหไดขอเสนอในการะบุแนวทาง 
กลไกล และมาตรการการขับเคลื่อนตาม Big 
Rock สรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ 
 

BR0104 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 
   กกต. 

ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดยในสวน
ของ การดําเนินโครงการแบงเปน 2 รูปแบบ 
ไดแก การดําเนินโครงการในสถานท่ีจริง (on 
site) และการดํา เนิ น โครงการในรูปแบบ
อ อ น ไล น  (online) โ ด ย ท า ง สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะก รรม ก ารก าร เลื อ ก ตั้ ง  (ก ก ต .) ได
ดําเนินการติดตอและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของบางสวนแลว และสําหรับ
การดําเนินโครงการในรูปแบบออนไลนนั้น ทาง 
กกต. จะจัดทําแอปพลิเคชั่นและคูมือออนไลน 
ซ่ึงไดรับการประสานความรวมมืออยางดีจาก
สถาบันพระปกเกลา เพ่ือนําขอมูลวิชาการและ
สื่อตาง ๆ ท่ีทางสถาบันพระปกเกลาไดจัดทําไว
มาบรรจุไวในแอปพลิเคชั่นเพ่ือตอยอดในการ
เผยแพรหลักสูตรการศึกษาและอบรมตอไป 
 

 ไดมีการดําเนินงานลาชากวาขั้นตอนและ

กรอบ ระยะเวลาที่ กํ าห นด ไว ใน แผน
ขับเคลื่อนฯ โดยในสวนของ การดําเนิน
โครงการแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก การ
ดําเนินโครงการในสถานท่ีจริง (on site) 
และการดํ า เนิ น โครงการใน รูป แบ บ
ออนไลน  (online) โดยทางสํ านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) ได
ดํ า เนิ นการติดตอและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของบางสวน
แลว และสําหรับการดําเนินโครงการใน
รูปแบบออนไลนนั้น ทาง กกต. จะจัดทํา
แอปพลิเคชั่นและคูมือออนไลน ซ่ึงไดรับ
การประสานความรวมมืออยางดีจาก
สถาบันพระปกเกลา เพ่ือนําขอมูลวิชาการ
และสื่อตาง ๆ ท่ีทางสถาบันพระปกเกลา
ไดจัดทําไวมาบรรจุไวในแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
ตอยอดในการเผยแพรหลักสูตรการศึกษา
และอบรมตอไป 
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ความปรองดองสมานฉันทของประชาชนและขจัด
ความขัดแยงทางการเมืองในสังคมเปนหลัก เพ่ือ
ทําหนาท่ีในการติดตาม แจงเตือน เสนอแนวทาง
การแกไขปญหาและดําเนินการอยางบูรณาการ
ทุกภาคสวน เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท
ของประชาชนและขจัดความขัดแยงทางการเมือง
ในสังคมอยางยั่งยืน โดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชประโยชนในการขับเคลื่อนในการ
สรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทดังกลาว
ดวย 
 

ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป) จะมีการจัดประชุมหารือ
เก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นทั้ งในเวที
สวนกลางและสวนภูมิภาคในประเทศไทยทั้ง 
4 ภาค เพื่อใหไดขอเสนอในการะบุแนวทาง 
กลไกล และมาตรการการขับเคลื่อนตาม Big 
Rock สรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ 
 

BR0104 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 
   กกต. 

ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดยในสวน
ของ การดําเนินโครงการแบงเปน 2 รูปแบบ 
ไดแก การดําเนินโครงการในสถานท่ีจริง (on 
site) และการดํา เนิ น โครงการในรูปแบบ
อ อ น ไล น  (online) โ ด ย ท า ง สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะก รรม ก ารก าร เลื อ ก ตั้ ง  (ก ก ต .) ได
ดําเนินการติดตอและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของบางสวนแลว และสําหรับ
การดําเนินโครงการในรูปแบบออนไลนนั้น ทาง 
กกต. จะจัดทําแอปพลิเคชั่นและคูมือออนไลน 
ซ่ึงไดรับการประสานความรวมมืออยางดีจาก
สถาบันพระปกเกลา เพ่ือนําขอมูลวิชาการและ
สื่อตาง ๆ ท่ีทางสถาบันพระปกเกลาไดจัดทําไว
มาบรรจุไวในแอปพลิเคชั่นเพ่ือตอยอดในการ
เผยแพรหลักสูตรการศึกษาและอบรมตอไป 
 

 ไดมีการดําเนินงานลาชากวาขั้นตอนและ

กรอบ ระยะเวลาที่ กํ าห นด ไว ใน แผน
ขับเคลื่อนฯ โดยในสวนของ การดําเนิน
โครงการแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก การ
ดําเนินโครงการในสถานท่ีจริง (on site) 
และการดํ า เนิ น โครงการใน รูป แบ บ
ออนไลน  (online) โดยทางสํ านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) ได
ดํ า เนิ นการติดตอและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของบางสวน
แลว และสําหรับการดําเนินโครงการใน
รูปแบบออนไลนนั้น ทาง กกต. จะจัดทํา
แอปพลิเคชั่นและคูมือออนไลน ซ่ึงไดรับ
การประสานความรวมมืออยางดีจาก
สถาบันพระปกเกลา เพ่ือนําขอมูลวิชาการ
และสื่อตาง ๆ ท่ีทางสถาบันพระปกเกลา
ไดจัดทําไวมาบรรจุไวในแอปพลิเคชั่นเพ่ือ
ตอยอดในการเผยแพรหลักสูตรการศึกษา
และอบรมตอไป 
 
 
 

BR0105 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 
ส ถ า บั น
พระปกเกลา 

มุงเนนการการปรับปรุงกระบวนการการราง
รัฐธรรมนูญ ให ตั้ งอยู บน พ้ื นฐานข อมู ลเชิ ง
ประจักษและเชิงวิชาการ มีความโปรงใสและมี
การประเมินผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญอยาง
ครอบคลุม ตลอดจนมีการนําเสนอแนวคิดและ
ผลกระทบของมาตราตาง ๆ ใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็น ซ่ึงเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการแกไข
และการร างรั ฐธรรมนูญ  เพ่ื อให การแก ไข
รัฐธรรมนูญตลอดจนการรางรัฐธรรมนูญเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชน และไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนใหไดมากท่ีสุด 
 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับ เคลื่ อน  โดยในส วนของการสร า ง
วิทยากรกระบวนการตามภูมิภาคตาง ๆ  
เพ่ือใหวิทยากรกระบวนการสามารถรับฟง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญได  
โดยมุงเนนการสรางวิทยากรใหกระจาย
ตามจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ นอกจากนี้
จะ มี เนื้ อห าและความรู เ ก่ี ยว กับ เรื่ อ ง
กระบวนการซ่ึงจะมีวิทยากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ี
มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ  ท้ั งนี้  ป จ จุ บั น ได
ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ วิ ท ย า ก า ร
กระบวนการใกลเสรจ็แลว 

 51 

สถานะการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไดกําหนดใหจัดทํา52 

กฎหมาย 2 ฉบับ โดยมีสถานะการดําเนินการสรุปไดดังนี้ 53 

รายช่ือกฎหมายท่ีดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง แลวเสร็จ อยูระหวาง
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1.รางพระราชบัญญัติวาดวยการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. .... 

  อยูระหวางพิจารณาแนวทาง
ในการผลักดันราง
พระราชบัญญัติดังกลาว 
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2.รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….        

  สํ า นั ก ง า น ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี  ได มี การ
แตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ
การมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการน โยบาย
สาธารณะโดยนายกรัฐมนตรี 
ไดลงนามแลว โดยคาดวาจะ
นํ าเสนอรางดั งกล าวเข าสู
กระบวนการรั บฟ งความ
คิดเห็นตอไป 

 54 

ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 55 

1.การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  56 

จากสถานการณปจจุบันประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการแสดงออกทาง57 

การเมืองท้ังในเวทีสาธารณะและผานทางชองทางโซเชียลมีเดีย แตท้ังนี้ ความรูความเขาใจทางการเมืองของ58 

ประชาชนบางกลุมยังคงมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแสดงออกทางการเมืองตอประชาชนผูเห็น59 

ตาง อันอาจจะนําไปสูการสรางเง่ือนไขตอสถานการณทางการเมืองปจจุบัน ใหมีแนวโนมไปสูความขัดแยงและ60 

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตองมุงปลูกฝงใหประชาชนไดตระหนักถึง61 

ความรูทางการเมืองท่ีถูกตอง ควรใหความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลัก62 

ของประเทศ โดยตองปลูกฝงใหเขาใจตรงกันท้ังในเชิงนามธรรมและรูปธรรม อีกท้ังการใชสื่อโซเชียลมีเดียซ่ึงมี63 

อิทธิพลตอการรับรูและสรางความคิดใหเด็ก เยาวชนและประชาชน เปนกลไกสําคัญในการใหความรูทางการเมือง64 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดอยางถูกตอง 65 

2. การคุมครองและสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังปองกันการละเมิด 66 

   สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนจากการแสดงออกทางการเมืองท่ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  67 

จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองของประเทศไทยมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ประชาชน68 

บางสวนไดออกมารวมชุมนุมทางการเมืองอยางแพรหลายท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครรวมถึงบริเวณตางจังหวัด 69 

การชุมนุมดังกลาวสอดคลองกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดียซ่ึงกําลังเปนท่ีแพรหลายอยาง70 

มาก ท้ังนี้ การสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชนท่ีออกมาชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นทางการ71 

เมืองถือเปนความทาทายสําคัญท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองใหความสําคัญและติดตามดูแลอยางใกลชิด 72 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมคุมครองเสรีภาพการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนใหดําเนินไป73 

BR0105 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสรางและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

 
 
 
ส ถ า บั น
พระปกเกลา 

มุงเนนการการปรับปรุงกระบวนการการราง
รัฐธรรมนูญ ให ตั้ งอยู บน พ้ื นฐานข อมู ลเชิ ง
ประจักษและเชิงวิชาการ มีความโปรงใสและมี
การประเมินผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญอยาง
ครอบคลุม ตลอดจนมีการนําเสนอแนวคิดและ
ผลกระทบของมาตราตาง ๆ ใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็น ซ่ึงเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการแกไข
และการร างรั ฐธรรมนูญ  เพ่ื อให การแก ไข
รัฐธรรมนูญตลอดจนการรางรัฐธรรมนูญเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชน และไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนใหไดมากท่ีสุด 
 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ี กํ าหนดไว ในแผน
ขับ เคลื่ อน  โดยในส วนของการสร า ง
วิทยากรกระบวนการตามภูมิภาคตาง ๆ  
เพ่ือใหวิทยากรกระบวนการสามารถรับฟง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญได  
โดยมุงเนนการสรางวิทยากรใหกระจาย
ตามจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ นอกจากนี้
จะ มี เนื้ อห าและความรู เ ก่ี ยว กับ เรื่ อ ง
กระบวนการซ่ึงจะมีวิทยากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ี
มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ  ท้ั งนี้  ป จ จุ บั น ได
ดํ า เนิ น ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ วิ ท ย า ก า ร
กระบวนการใกลเสรจ็แลว 
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สถานะการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไดกําหนดใหจัดทํา52 

กฎหมาย 2 ฉบับ โดยมีสถานะการดําเนินการสรุปไดดังนี้ 53 

รายช่ือกฎหมายท่ีดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง แลวเสร็จ อยูระหวาง
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1.รางพระราชบัญญัติวาดวยการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. .... 

  อยูระหวางพิจารณาแนวทาง
ในการผลักดันราง
พระราชบัญญัติดังกลาว 
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2.รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….        

  สํ า นั ก ง า น ป ลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐมนตรี  ได มี การ
แตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ
การมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการน โยบาย
สาธารณะโดยนายกรัฐมนตรี 
ไดลงนามแลว โดยคาดวาจะ
นํ าเสนอรางดั งกล าวเข าสู
กระบวนการรั บฟ งความ
คิดเห็นตอไป 

 54 

ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 55 

1.การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  56 

จากสถานการณปจจุบันประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวทางการเมืองเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการแสดงออกทาง57 

การเมืองท้ังในเวทีสาธารณะและผานทางชองทางโซเชียลมีเดีย แตท้ังนี้ ความรูความเขาใจทางการเมืองของ58 

ประชาชนบางกลุมยังคงมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแสดงออกทางการเมืองตอประชาชนผูเห็น59 

ตาง อันอาจจะนําไปสูการสรางเง่ือนไขตอสถานการณทางการเมืองปจจุบัน ใหมีแนวโนมไปสูความขัดแยงและ60 

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตองมุงปลูกฝงใหประชาชนไดตระหนักถึง61 

ความรูทางการเมืองท่ีถูกตอง ควรใหความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลัก62 

ของประเทศ โดยตองปลูกฝงใหเขาใจตรงกันท้ังในเชิงนามธรรมและรูปธรรม อีกท้ังการใชสื่อโซเชียลมีเดียซ่ึงมี63 

อิทธิพลตอการรับรูและสรางความคิดใหเด็ก เยาวชนและประชาชน เปนกลไกสําคัญในการใหความรูทางการเมือง64 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดอยางถูกตอง 65 

2. การคุมครองและสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังปองกันการละเมิด 66 

   สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนจากการแสดงออกทางการเมืองท่ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  67 

จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองของประเทศไทยมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ประชาชน68 

บางสวนไดออกมารวมชุมนุมทางการเมืองอยางแพรหลายท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครรวมถึงบริเวณตางจังหวัด 69 

การชุมนุมดังกลาวสอดคลองกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดียซ่ึงกําลังเปนท่ีแพรหลายอยาง70 

มาก ท้ังนี้ การสรางหลักประกันสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชนท่ีออกมาชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นทางการ71 

เมืองถือเปนความทาทายสําคัญท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองใหความสําคัญและติดตามดูแลอยางใกลชิด 72 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมคุมครองเสรีภาพการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนใหดําเนินไป73 

ตามกรอบของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยสันติวิธี รวมท้ังใหความคุมครองไมใหบุคคลถูกคุกคามจากการใช74 

เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองดังกลาว อีกท้ังตองหลีกเลี่ยงการใชกฎหมายเปนเครื่องมือทางการเมืองใน75 

การปดก้ันหรือจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึง76 

กระบวนการดังกลาวจะนํามาซ่ึงบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตยตามหลักสากล ท่ีประชาชนสามารถ77 

เรียกรองขอเสนอหรือความตองการของตนผานการกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางแทจริง 78 

 79 

3.การยกระดั บการบริหารขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ท่ี ขับ เค ล่ื อนด วย เทคโน โล ยีดิ จิ ทั ล                80 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จําเปนตองมีการปรับตัวดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพ81 

การบริหารงานในดานการใหบริการประชาชน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเขามามีสวนรวม82 

ในการบริหารงานของ อปท. และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติ นอกจากนี้แลว อปท. 83 

จะตองมีระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางม่ันคง ปลอดภัย มี84 

ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการ มีขอมูลท่ีเปดเผย โปรงใส และ85 

สามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. ได อีกท้ัง อปท. จําเปนตองมีการวางแผนและพัฒนาเพ่ือดําเนินการ86 

ขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไปสูการเปนทองถ่ินดิจิทัล และกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางมี87 

ประสิทธิภาพ  88 

4. การสงเสริมใหพรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก 89 

พรรคการเมืองเปนสื ่อกลางในการเชื ่อมโยงระหวางประชาชนกับรัฐบาล และเปนกลไกสําคัญที่ช ักนําให90 

ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี ้แลวพรรคการเมืองยังเปนผู รวบรวมผลประโยชนของ91 

ประชาชนมาเพื่อกําหนดนโยบายของพรรค โดยประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งคนใดเห็นดวยกับนโยบายของพรรค92 

การเมืองใดก็จะเลือกพรรคการเมืองนั้นเขาไปทําหนาที่เปนตัวแทนของตนในรัฐสภา แตในความเปนจริงแลว93 

สถานการณทางการเมืองของไทยที่ผานมา พรรคการเมืองไทยแทบจะไมไดทําหนาที่ดังกลาวมากนัก ดังนั้น ควร94 

มีการสรางระบบหรือกลไกที่จะผลักดันใหพรรคการเมืองและนักการเมืองมีความรับผิดชอบตอนโยบายที่ใชใน95 

การหาเสียงเลือกต้ัง เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและนักการเมืองเขา96 

มาเปนผูแทนในการรักษาผลประโยชนของประชาชนเชนกัน 97 



สถานการณ์ปี 2564

1.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
 นโยบายสาธารณะ
3.  การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงตลอดจน
 เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
4.  พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน ์
 ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

ผลคะแนนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 63 คะแนน และมี 
ผลคะแนน Democracy Index 6.75 คะแนน

การแสดงความเห็นทางการเมืองในประเด็นเร่ือง 
รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเปราะ
บางและยังคงปรากฏความเห็นที่แตกต่างกันของ
ประชาชนแต่ละฝ่ายในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วการ
เลือกต้ังในระดับท้องถิ่นท่ัวประเทศในระยะที่ผ่านมา
เพื่ อ ให ้ ไ ด ้ ม า ซ่ึ งผู ้ บ ริ ห ารและสมาชิ กสภาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลทุก
ระดับล้วนมีบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจาก
การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ว ่างเว้นมา
เป็นระยะเวลานาน ท�าให้เกิดปรากฎการณ์การตื่นตัว
ของทั้งประชาชนและสถาบันทางการเมืองต ่างๆ  
ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ด้วยเหตุท่ีกล่าวมา
นี้ท�าให ้พัฒนาการของสถานการณ์ทางการเมือง 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
สถานการณ ์ทางการ เมื องและการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุ ข ในป ั จจุ บั นมี ทิ ศทางและแนว โน ้ มของ 
ความเปลี่ยนแปลงที่ ไม ่แตกต ่างจากเดิมมากนัก  
โดยเฉพาะในประเด็น ท่ีสืบ เ น่ืองตลอดห ้วงป ีที่ 
ผ่านมา ทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแสดงออก
ทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ทั้งที่ เป ็นการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ 
หรือในพื้นที่สังคมออนไลน์ยังคงปรากฏอยู ่อย ่าง 
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีเพื่อให้การแสดงออกทางการเมือง
ดังกล ่าวเป ็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ตามรัฐธรรมนูญจึงจ�าเป ็นต ้องมีการติดตามและ 
ก� า กั บดู แลอย ่ า ง ใ กล ้ ชิ ด  โ ดย เ ฉพาะอย ่ า ง ยิ่ ง 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR01G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ผลคะแนนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 65 คะแนน และมี 
ผลคะแนน Democracy Index 7 คะแนน

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ
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และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย 
ในป ัจจุบันยังคงมีลักษณะอย ่างค ่อยเป ็นค ่อยไป 
ส ะ ท ้ อ น ไ ด ้ จ า ก ผ ล ค ะ แ น น ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
ที่ จั ดท� า ขึ้ น โ ดยสถา บันพระปก เกล ้ า ในห ้ ว งป ี  
พ .ศ .  2563  โดยปรากฏผลคะแนนรวมทั้ ง สิ้ น  
55 คะแนน ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนน 58.4 
คะแนน และต�่ ากว ่ าค ่ า เป ้ าหมายในป ี  2564  
ที่ก�าหนดไว้ท่ี 63 คะแนน หมายความว่าประเทศไทย
มีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ระดับปานกลาง 
อย ่ า ง ไ รก็ ดี  เ มื่ อพิ จ า รณา ในรายละ เอี ยดของ 
การประเมินดังกล่าว พบว่า คะแนนย่อยในมิติ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ ได้แก่ 
มิติของการเคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ และมิติ 
ของการสนับสนุนประชาธิปไตยนั้นมีผลคะแนน 
อยู ่ในระดับที่สูง คือ 66.6 และ 65.0 คะแนนตาม
ล�าดับ ส ่วนมิติของการเชื่อมั่นในสถาบันต ่าง ๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในสถาบันรัฐสภา 
มีผลคะแนน 58 .4  คะแนนโดยจัดอยู ่ ในระดับ 
ปานกลาง ทั้ งนี้  มิติที่ ได ้รับคะแนนน ้อยที่ สุดคือ 
มิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลคะแนนเพียง 
7.4 คะแนนเท่านั้น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้ให้
เหตุผลในประเด็นดังกล่าวว่าเป็นการเก็บข้อมูลจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ในรูปแบบปกติเท่านั้น ไม่ได้หมายรวมหรือครอบคลุม
ถึงการมีส ่วนร ่วมท่ีเป ็นการชุมนุมเพื่อแสดงออก
ทางการเมืองแต่อย่างใด นอกจากน้ันแล้วผลคะแนน
ของดั ชนีประชา ธิป ไตยประจ� าป ี  พ .ศ .  2563  
(Democ racy  I ndex  2020 )  ซึ่ ง จั ด เก็ บ โดย  
Economist Intelligence Unit (EIU) ประเทศไทย
ได้รับผลคะแนนรวม 6.04 คะแนน (อันดับที่ 73  
ของโลก) ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย พ.ศ.2564 ที่คาดการณ์
ไว ้  0.71 คะแนน ซึ่งหมายความว ่าประเทศไทย 
ยังคงจัดอยู ่ ในกลุ ่มประเทศท่ีประชาธิปไตยยังคง 

มีข้อบกพร่อง (Flawed Democracies) เช่นเดียวกับ 
ป ี ท่ี ผ ่ านมา  อย ่ า ง ไ ร ก็ดี เมื่ อพิ จารณาในระ ดับ 
สากลแล้วพบว่าดัชนีประชาธิปไตยทั่วโลกในระยะ
เวลานี้ล ้วนตกต�่ าลงทั้ งสิ้นโดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ท่ี 5.37 คะแนน ลดลงจากปีที่แล้ว 0.07 คะแนน  
อั น มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก ก า ร ค ว บ คุ ม ส ถ า น ก า ร ณ  ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 เป็นเหตุให้รัฐบาล
ในหลาย ๆ ประเทศจ�า เป ็นต ้องออกมาตรการ 
เพื่อจ�ากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชน 
เพ่ือจุดประสงค์ในการควบคุมโรค จึงกล่าวได้ว ่า
ประเทศไทยไม่ได ้เป ็นประเทศเดียว ที่ต ้องเผชิญ 
กับผลคะแนนของดัชนีประชาธิปไตยในระดับที่ 
ต�่าลง แต่เป็นกระแสที่ปรากฏอยู ่ทั่วทั้งโลกอันเป็น 
ผลมาจากการก�าหนดมาตรการในควบคุมโรคดัง 
ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ท�าให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย 
ในภาพรวมยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้

ที่มา: The Economist Intelligence Unit 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้ร่วมกันด�าเนินการ 
ผ่านกิจกรรม Big Rock เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย  โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ด�าเนินการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยการจัดท�าเอกสารทางวิชาการว่าด้วยการสร้างความรู ้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยจ�านวน 3 ชุดวิชาพร้อมได้จัดท�าหลักสูตรการศึกษาในประเด็น 
ดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ด้วย รวมทั้งได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือขยายผล 
ในการถ่ายทอดหลักสูตรการศึกษาไปยังหน่วยงานหรือประชาชนผ่านหลักสูตรการอบรมต่อไปในอนาคต  
ส�าหรับส�านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ด�าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ โดยการปรับปรุงสภาพการบังคับใช ้กฎหมายร ่วมกับหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง อาท ิ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ ้มครองแรงงาน การควบคุมให้สถานประกอบการด�าเนินการตามกฎหมาย 
เพื่อให้ประชาชนในภาคแรงงานได้รับประโยชน์ นอกจากนั้นแล้ว ทางส�านักงานฯก�าลังอยู่ในขั้นตอนการผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ซ่ึงกฎหมาย 
ฉบับดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันก�าหนดนโยบายสาธารณะ
มากข้ึนกว่าเดิม ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ปยป.)  ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติซึ่งขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ต่อไป และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้พรรคการเมืองและนักการเมือง
ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยได้ด�าเนินโครงการพลเมืองคุณภาพและ 
นักการเมืองคุณภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 534,3940 คน โครงการจัดการเลือกตั้งคุณภาพ ซึ่งจัดขึ้นในช่วง 
การเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลทั่วประเทศระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2564  
โดยมีผู ้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้ังประเทศทั้งสิ้นร้อยละ 66.44  โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
มีผู ้ร ่วมกิจกรรม 996,018 คน ซึ่งทางส�านักงานฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยต�าบล (ศส.ปชต.) จ�านวนท้ังสิ้น 7,517 แห่งทั่วประเทศ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ทัศนคติและความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนไทยถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายที่สุด เนื่องจากแนวคิด 
ดังกล่าวเป็นรากฐานส�าคัญของประเพณีการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศมาโดยตลอด การส่งเสริม
ความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต ้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับระบอบการปกครองดังกล่าวจึงเป ็นประเด็น 
เร ่งด ่วนที่สุดเพื่อสร ้างบรรยากาศแห ่งการเรียนรู ้อันจะน�าไปสู ่การหาทางออกอย ่างสันติ หลีกเลี่ยง 
การเผชิญหน้าระหว่างกันของประชาชนแต่ละฝ่ายซ่ึงท้ายที่สุดจะท�าให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนใน
ประเทศ ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระแสการตื่นตัวของประชาชนอย่างกว้างขวางในเร่ืองการมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดนโยบายสาธารณะจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบที่ช ่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการดังกล่าว 
ให ้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งการออกแบบขั้นตอนหรือวิธีการที่จะท�าให ้ประชาชนสามารถ 
แสดงเจตจ�านงในการมีส ่วนร ่วมผ่านทางช่องทางเทคโนโลยีที่มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ ้อน  
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวมมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้มาตรการ
ควบคุมและจ�ากัดสิทธิ์ของประชาชนในช่วงระหว่างการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 
ควรได้รับการผ่อนปรนลงจนสู ่ระดับปกติ ซ่ึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการ 
ด ้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และจะส ่งผลต ่อล�าดับคะแนนด ้านสิทธิของพลเมืองและดัชนี 
ประชาธิปไตยของประเทศให้ดียิ่งข้ึน 
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 26 

 27 

 28 

 29 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี30 
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมา31 
ประยุกต์ใช้ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมได้ก าหนดให้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 6 เร่ือง ซึ่งมีสถานะการ32 
บรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 5 เรื่อง และอยู่ในระดับยังคงมีความ33 
เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 1 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 34 
ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 6 เรื่องและปฏิเด็นปฏิรูป โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูป35 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 36 

 37 
                      เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

                     ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
 กิจกรรม Big Rock  

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0201        บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชวีิตประชาชน 

   BR0201        ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการ  
บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

0202        ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

   BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ 

0203        โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

   BR0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและ
มีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  

0204        ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

   BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน  

0205        ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ 

   BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
เบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต  

0206        การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

   

 38 

 39 

 40 

 41 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ปี 2563 
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ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 02

02
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

องค์กรภาครฐัเปิดกวา้งและเขือ่มโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแตแ่ข็งแรง บรูณาการ
ความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนทีเ่ปน็หลกั 

จัดระบบบรหิารและบริการใหเ้ป็นดจิทัิล 
จดัระบบบุคลากรใหม้มีาตรฐานกลาง มีคณุธรรมและจริยธรรม

และสร้างวฒันธรรมตอ่ต้านการทุจริต
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   BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
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สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ปี 2563 



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  42 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR02G01 บริการของรัฐมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่  1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ43 
เป้าหมายเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยวัดจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ44 
ภาครัฐในภาพรวม ที่จัดท าโดยส านักงาน ก.พ.ร.  ซึ่งในปี 2564 พบว่า คะแนนระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ45 
ให้บริการของภาครัฐในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.81 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นปี 2564 ที่ก าหนดค่าเป้าหมาย46 
ไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต้อง47 
อาศัยความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และสามารถให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้าน48 
เทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน บางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) ซ่ึงเป็นอุปสรรคใน49 
การเชื่อมโยงข้อมูล  กระทบการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการภาคประชาชน โดยการให้บริการภาครัฐยังคงไม่50 
สามารถลดขั้นตอนได้เท่าที่ควร รวมทั้งยังมีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลอีก51 
ด้วย 52 

 53 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม

เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้
  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี  2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายเม่ือ54 
เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และมีระดับการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2565 โดยวัดจากดัชนีรัฐบาล55 
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์กรประชาชาติ  โดยผลการส ารวจประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ 56 
ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดอันดับที่ 57 ซึ่งแม้จะบรรลุค่าเป้าหมายของปี 2564 57 
ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก แต่อย่างไรก็ดี การส ารวจประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ58 

เหลือง เหลือง 

เหลือง เขียว 

สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  42 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR02G01 บริการของรัฐมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่  1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ43 
เป้าหมายเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยวัดจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ44 
ภาครัฐในภาพรวม ที่จัดท าโดยส านักงาน ก.พ.ร.  ซึ่งในปี 2564 พบว่า คะแนนระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ45 
ให้บริการของภาครัฐในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.81 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นปี 2564 ที่ก าหนดค่าเป้าหมาย46 
ไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต้อง47 
อาศัยความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และสามารถให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้าน48 
เทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน บางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) ซ่ึงเป็นอุปสรรคใน49 
การเชื่อมโยงข้อมูล  กระทบการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการภาคประชาชน โดยการให้บริการภาครัฐยังคงไม่50 
สามารถลดขั้นตอนได้เท่าที่ควร รวมทั้งยังมีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลอีก51 
ด้วย 52 

 53 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม

เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้
  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี  2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายเมื่อ54 
เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และมีระดับการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2565 โดยวัดจากดัชนีรัฐบาล55 
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์กรประชาชาติ  โดยผลการส ารวจประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ 56 
ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดอันดับที่ 57 ซึ่งแม้จะบรรลุค่าเป้าหมายของปี 2564 57 
ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก แต่อย่างไรก็ดี การส ารวจประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ58 

เหลือง เหลือง 

เหลือง เขียว 

องค์กรสหประชาชาติ จะมีการประกาศผลทุก 2 ปี ดังนั้น ผลการส ารวจดังกล่าวจึงยังไม่สามารถวัดเทียบกับระดับ59 
เป้าหมายของปี 2564 ได้อย่างแท้จริง  60 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 61 
BR0201 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

ดศ. 

มุ่งเน้นปรับเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ” ให้เป็น
ผู้ สนั บสนุ นและอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบการ โดยเร่งเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐ โดยการผลักดันให้ทุกองค์กร
ของรัฐเข้าสู่กระบวนการ ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยง วิเคราะห์และบูรณา
การข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้พร้อมส าหรับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การก ากับ และการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของภาค
ส่วนอ่ืนในสังคมเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะได้หลากหลายและได้รับ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ
บุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแบบ
บูรณาการเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกับทุก        
ภาคส่วน มีขีดสมรรถนะสูง มีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็นและทันต่อสถานการณ์ 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยได้พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ พร้อมทั้งน าร่องหน่วยงานจัดท าบัญชี
ข้อมูลของตนเอง จัดท าระบบการให้บริการ
และสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน      
มีการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ 
และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และได้ด าเนินการเพิ่มชุดข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงอยู่
ระหว่างการจัดท ามาตรฐานเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Data Exchange 
Standard) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
แบบออนไลน์ และเปิดให้มีระบบยืนยันตัวตน
ดิจิทัลเพื่อเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากรตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2564 

BR0202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
กพร. 

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวการด าเนินงานให้สอดรับ
กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และมีกลไกการ
บริหารราชการที่สามารถบริหารจัดการและบูรณา
การงานในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย เป็น
องค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ปฏิบัติงานในลักษณะ
บูรณาการมากขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย และด าเนินการปรับปรุงแนวทางการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งอยู่ระหว่าง
เสนอ ครม. เพื่ อขอทบทวนมติ  ครม. ที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษา
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CR02
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ



องค์กรสหประชาชาติ จะมีการประกาศผลทุก 2 ปี ดังนั้น ผลการส ารวจดังกล่าวจึงยังไม่สามารถวัดเทียบกับระดับ59 
เป้าหมายของปี 2564 ได้อย่างแท้จริง  60 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 61 
BR0201 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

ดศ. 

มุ่งเน้นปรับเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ” ให้เป็น
ผู้ สนั บสนุ นและอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบการ โดยเร่งเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐ โดยการผลักดันให้ทุกองค์กร
ของรัฐเข้าสู่กระบวนการ ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยง วิเคราะห์และบูรณา
การข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้พร้อมส าหรับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การก ากับ และการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของภาค
ส่วนอ่ืนในสังคมเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะได้หลากหลายและได้รับ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ
บุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแบบ
บูรณาการเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกับทุก        
ภาคส่วน มีขีดสมรรถนะสูง มีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็นและทันต่อสถานการณ์ 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยได้พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ พร้อมทั้งน าร่องหน่วยงานจัดท าบัญชี
ข้อมูลของตนเอง จัดท าระบบการให้บริการ
และสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน      
มีการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ 
และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และได้ด าเนินการเพิ่มชุดข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงอยู่
ระหว่างการจัดท ามาตรฐานเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Data Exchange 
Standard) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
แบบออนไลน์ และเปิดให้มีระบบยืนยันตัวตน
ดิจิทัลเพื่อเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากรตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2564 

BR0202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
กพร. 

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวการด าเนินงานให้สอดรับ
กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และมีกลไกการ
บริหารราชการที่สามารถบริหารจัดการและบูรณา
การงานในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย เป็น
องค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ปฏิบัติงานในลักษณะ
บูรณาการมากขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย และด าเนินการปรับปรุงแนวทางการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งอยู่ระหว่าง
เสนอ ครม. เพื่ อขอทบทวนมติ  ครม. ที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษา

องค์กรสหประชาชาติ จะมีการประกาศผลทุก 2 ปี ดังนั้น ผลการส ารวจดังกล่าวจึงยังไม่สามารถวัดเทียบกับระดับ59 
เป้าหมายของปี 2564 ได้อย่างแท้จริง  60 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 61 
BR0201 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

ดศ. 

มุ่งเน้นปรับเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ” ให้เป็น
ผู้ สนั บสนุ นและอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบการ โดยเร่งเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐ โดยการผลักดันให้ทุกองค์กร
ของรัฐเข้าสู่กระบวนการ ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยง วิเคราะห์และบูรณา
การข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้พร้อมส าหรับการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การก ากับ และการบริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของภาค
ส่วนอ่ืนในสังคมเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้าถึงบริการสาธารณะได้หลากหลายและได้รับ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของ
บุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแบบ
บูรณาการเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกับทุก        
ภาคส่วน มีขีดสมรรถนะสูง มีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็นและทันต่อสถานการณ์ 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยได้พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ พร้อมทั้งน าร่องหน่วยงานจัดท าบัญชี
ข้อมูลของตนเอง จัดท าระบบการให้บริการ
และสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน      
มีการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ 
และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และได้ด าเนินการเพิ่มชุดข้อมูลทะเบียน
พาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงอยู่
ระหว่างการจัดท ามาตรฐานเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Data Exchange 
Standard) นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
แบบออนไลน์ และเปิดให้มีระบบยืนยันตัวตน
ดิจิทัลเพื่อเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากรตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2564 

BR0202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
กพร. 

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวการด าเนินงานให้สอดรับ
กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และมีกลไกการ
บริหารราชการที่สามารถบริหารจัดการและบูรณา
การงานในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
และปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย เป็น
องค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ปฏิบัติงานในลักษณะ
บูรณาการมากขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย และด าเนินการปรับปรุงแนวทางการ
แบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งอยู่ระหว่าง
เสนอ ครม. เพื่ อขอทบทวนมติ  ครม. ที่
เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษา
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CR02
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ



การขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
บริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โปร่งใส และใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถสอดคล้องกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ 
Agile Organization และทบทวนบทบาทและ
ภารกิ จของภาครั ฐ  ด า เนิ นการร่ วมกั บ
ภาคเอกชน ภายใต้ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
ทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการ 

BR0203 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

ก.พ. 

มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐสู่ ระบบเปิด โดยมี เป้ าหมายส าคัญคือ          
“กา รป รั บ เปลี่ ย นกา รบ ริ ห า รคน ” (People 
Transformation) เพื่อน าไปสู่ “การปรับเปลี่ยน
ระบบราชการ” (Civil Service Transformation) 
ให้ระบบราชการมีความยืดหยุ่น มีการถ่ายเท
ก าลังคนระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐกับองค์กรในภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัว
และรวด เร็ ว  โดยการป รับ เปลี่ ยนกฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารก าลังคน 
โครงสร้างระบบกลไกและมาตรฐานในการดูแล
บุคลากรภาครัฐ อาทิ การก าหนดค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรภาครัฐอย่างเหมาะสม 
การสรรหาบุคลากรและมอบหมายหน้ า ท่ี ใ ห้
เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ได้มาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่น ผูกพัน และ
ทุ่มเท สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคแห่งชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) 
 
 
 
 
 
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อศึกษาและข้อเสนอใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ส านักงาน ก.พ. 
จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
บุคคลากรภาครัฐ การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Skillset/ Mindset 
ตามแนวทางการพัฒนาฯ โดยการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์/ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 
Learning Platform กลางในการพัฒนา
ข้าราชการ และด าเนินการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายและอยู่ ระหว่างศึกษา 
รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ค่าตอบแทน การจัดท ายุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 
 

BR0204   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

กพร. 
 

มุ่งเน้นให้ภาครัฐด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยสร้างพลังความร่วมมือกับทุก   
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้บูรณาการร่วมกันใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิง
พื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ ข้ามหน่วยงาน
หรือข้ามพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
และขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ที่ส าคัญในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน 
ร วมถึ ง ร่ ว มก า หนดค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง             
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทันสมัย 
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ 
ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน     
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ใน
ระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces 
: จังหวัด HPP) 
 

BR0205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

บก. 

มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใส
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และ
ควรให้ความส าคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยมีการพัฒนาระบบงานและทดสอบความ
พร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสรุปผล
การทดสอบและน าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
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CR02
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ



BR0204   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

กพร. 
 

มุ่งเน้นให้ภาครัฐด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยสร้างพลังความร่วมมือกับทุก   
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้บูรณาการร่วมกันใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิง
พื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ ข้ามหน่วยงาน
หรือข้ามพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
และขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ที่ส าคัญในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน 
ร วมถึ ง ร่ ว มก า หนดค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง             
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทันสมัย 
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ 
ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน     
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ใน
ระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces 
: จังหวัด HPP) 
 

BR0205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

บก. 

มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใส
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และ
ควรให้ความส าคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยมีการพัฒนาระบบงานและทดสอบความ
พร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสรุปผล
การทดสอบและน าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

BR0204   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

กพร. 
 

มุ่งเน้นให้ภาครัฐด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยสร้างพลังความร่วมมือกับทุก   
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้บูรณาการร่วมกันใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิง
พื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ ข้ามหน่วยงาน
หรือข้ามพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
และขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ที่ส าคัญในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน 
ร วมถึ ง ร่ ว มก า หนดค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง             
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทันสมัย 
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ 
ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน     
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ใน
ระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces 
: จังหวัด HPP) 
 

BR0205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

บก. 

มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใส
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และ
ควรให้ความส าคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยมีการพัฒนาระบบงานและทดสอบความ
พร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสรุปผล
การทดสอบและน าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

BR0204   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

กพร. 
 

มุ่งเน้นให้ภาครัฐด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยสร้างพลังความร่วมมือกับทุก   
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ให้บูรณาการร่วมกันใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิง
พื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ ข้ามหน่วยงาน
หรือข้ามพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
และขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ที่ส าคัญในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน 
ร วมถึ ง ร่ ว มก า หนดค ว ามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง             
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ทันสมัย 
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ 
ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณา
การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน     
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ าย
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัว ใน
ระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces 
: จังหวัด HPP) 
 

BR0205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 
 

บก. 

มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใส
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และ
ควรให้ความส าคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยมีการพัฒนาระบบงานและทดสอบความ
พร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งสรุปผล
การทดสอบและน าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อให้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตที่
ชัดเจน มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมบทบาท 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาคราชการได้อย่างครบวงจร 

ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนฯ     
มี ก า รด า เนิ นกา ร เชื่ อม โ ย งข้ อมู ล แบบ 
Webservice กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมี
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ Interface และแบบ 
Excel Loader 
 

 62 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 2 ฉบับ 63 
โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 64 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ได้ เห็นชอบด้วย       
ในหลักการและน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ค ว า ม ส า มั ค คี ป ร อ ง ด อ ง 
(คณะกรรมการ ป.ย.ป.) รับไป
พิจารณาด าเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

2. พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  อยู่ ร ะหว่ า งกา รพิ จ า รณา
สาระส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถก าหนด
ขอบเขต สาระส าคัญและ
ประเด็นที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ฯ 
ไ ด้ โ ด ย เ ร็ ว  แ ล ะ อ . ก . พ . 
กฎหมายและระเบียบราชการ 
ในการประชุมครั้ งที่  1/64 
วันที่ 2 เม.ย. 64 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. 
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CR02
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ



จัดหมวดหมู่กฎหมายล าดับ
รองให้ใช้งานง่าย ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ.ฯ ให้ทันสมัย 
ส อด คล้ อ ง กั บบ ริ บท กา ร
เปลี่ยนแปลงต่อไป 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 65 

1. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารและบริการประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาการด้าน66 
เทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         67 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ท าให้พฤติกรรม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป หันมาพึ่งพาเทคโนโลยี68 
และการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ดังนั้นภาครัฐในฐานะแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้อง69 
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองต่อ70 
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง 71 

2. บูรณาการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา การท างานของหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้องใน72 
การท างานร่วมกันยังมีความพร้อมไม่เท่ากัน และการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน73 
ภาครัฐที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างด าเนินการเอง ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูล74 
หรือระบบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยากในทางเทคนิค รวมท้ังยังมีข้อกังวลของหน่วยงานเจ้าของ75 
ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน จึงเห็นควรที่ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับตัว76 
การบริหารให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และบูรณาการกันมากขึ้น 77 

3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล โดยภาครัฐมีกฎหมายและ78 
กฎระเบียบรวมถึงบทลงโทษในการปฏิบัติราชการที่เคร่งครัดมากเกินควร ท าให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีความกังวลต่อ79 
การเปิดเผยข้อมูลและการบริการในรูปแบบดิจิทัล  ดังนั้นจึงสมควรที่ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่80 
เก่ียวข้อง ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล 81 

4. ปรับปรุงการบริหารบุคลากรและขนาดอัตราก าลังของภาครัฐ  ทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต้องปรับเปลี่ยนให้82 
สอดคล้องกับการท างานรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการ83 
ยกระดับการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 84 

5. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการท างานในระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ  โดยภาครัฐต้องเร่ง85 
ปรับโครงสร้างและกระบวนการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีทักษะการท างานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ ทักษะ86 
ดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพัฒนากรอบความ (Mindset) ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่ยังยึดติดกับรูปแบบการ87 
ท างานแบบเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของประชาชน โดยการสร้างการรับรู้88 
และเข้าใจการท างานในรูปแบบดิจิทัลทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ 89 
และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล 90 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อให้มีแนวทางการป้องกันการทุจริตที่
ชัดเจน มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมบทบาท 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาคราชการได้อย่างครบวงจร 

ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนฯ     
มี ก า รด า เนิ นกา ร เชื่ อม โ ย งข้ อมู ล แบบ 
Webservice กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมี
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ Interface และแบบ 
Excel Loader 
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สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 2 ฉบับ 63 
โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 64 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ได้ เห็นชอบด้วย       
ในหลักการและน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ค ว า ม ส า มั ค คี ป ร อ ง ด อ ง 
(คณะกรรมการ ป.ย.ป.) รับไป
พิจารณาด าเนินการตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป 

2. พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  อยู่ ร ะหว่ า งกา รพิ จ า รณา
สาระส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถก าหนด
ขอบเขต สาระส าคัญและ
ประเด็นที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ฯ 
ไ ด้ โ ด ย เ ร็ ว  แ ล ะ อ . ก . พ . 
กฎหมายและระเบียบราชการ 
ในการประชุมครั้ งที่  1/64 
วันที่ 2 เม.ย. 64 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ส านักงาน ก.พ. 
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จัดหมวดหมู่กฎหมายล าดับ
รองให้ใช้งานง่าย ทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ.ฯ ให้ทันสมัย 
ส อด คล้ อ ง กั บบ ริ บท กา ร
เปลี่ยนแปลงต่อไป 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 65 

1. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารและบริการประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาการด้าน66 
เทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         67 
ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ท าให้พฤติกรรม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป หันมาพึ่งพาเทคโนโลยี68 
และการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ดังนั้นภาครัฐในฐานะแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้อง69 
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองต่อ70 
ความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง 71 

2. บูรณาการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา การท างานของหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้องใน72 
การท างานร่วมกันยังมีความพร้อมไม่เท่ากัน และการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน73 
ภาครัฐที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างด าเนินการเอง ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูล74 
หรือระบบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยากในทางเทคนิค รวมท้ังยังมีข้อกังวลของหน่วยงานเจ้าของ75 
ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน จึงเห็นควรที่ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับตัว76 
การบริหารให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และบูรณาการกันมากขึ้น 77 

3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล โดยภาครัฐมีกฎหมายและ78 
กฎระเบียบรวมถึงบทลงโทษในการปฏิบัติราชการที่เคร่งครัดมากเกินควร ท าให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีความกังวลต่อ79 
การเปิดเผยข้อมูลและการบริการในรูปแบบดิจิทัล  ดังนั้นจึงสมควรที่ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่80 
เก่ียวข้อง ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล 81 

4. ปรับปรุงการบริหารบุคลากรและขนาดอัตราก าลังของภาครัฐ  ทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต้องปรับเปลี่ยนให้82 
สอดคล้องกับการท างานรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการ83 
ยกระดับการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 84 

5. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการท างานในระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ  โดยภาครัฐต้องเร่ง85 
ปรับโครงสร้างและกระบวนการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีทักษะการท างานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ ทักษะ86 
ดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งพัฒนากรอบความ (Mindset) ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่ยังยึดติดกับรูปแบบการ87 
ท างานแบบเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของประชาชน โดยการสร้างการรับรู้88 
และเข้าใจการท างานในรูปแบบดิจิทัลทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ 89 
และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล 90 

6. ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Ecosystem) เพื่อให้ประชาชนเกิด91 
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในการใช้แพลตฟอร์มบริการภาครัฐ แสดงให้เห็นเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบระบบ92 
นิเวศน์ (Ecosystem) ทั้งในส่วนของข้อมูล บริการ และเครือข่าย เพื่อให้ได้ระบบบริการแบบอัตโนมัติทั้งระบบแบบ        93 
ไร้รอยต่อ (Seamless Service) และสามารถก าหนดล าดับความส าคัญของประเด็นท่ีต้องมุ่งเน้นให้เหมาะสม และการ94 
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digitalization)   95 
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ที่มา: ส�านักงาน ก.พ.ร.
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สถานการณ์ปี 2564

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  
ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน 
ให ้สอดคล ้องกับชี วิ ตวิถี ใหม ่  (New Normal )  
ของประชาชนในสังคม โดยบริการภาครัฐจะต้องม ี
ความสะดวก รวดเร็ว เข ้าถึงผู ้รับบริการทุกกลุ ่ม 
เป้าหมาย และตรงตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย “บริการ 
ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู ้ใช ้บริการ” โดยมีตัวชี้วัด คือ ระดับความ 
พึ งพอใจ ในคุณภาพการ ให ้บริ ก ารของภาครั ฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2564 และ 2565 
ทั้ งนี้  จากผลการส� ารวจของส� านักงาน ก .พ .ร .  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมจากผล
ส�ารวจหน่วยงานผู ้ให้บริการท่ัวประเทศ จากกลุ ่ม
ตัวอย่างจ�านวน 8,093 คน (เพศชาย 2,595 คน และ
เพศหญิง 5,498 คน) พบว่า คะแนนระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR02G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

CR02G01
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

เท่ากับร้อยละ 84.81 โดยประเภทงานบริการที่ได้รับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการมากที่สุด 3 
ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านการค้า/การลงทุน (ร้อยละ 
88.06) ด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 87.77) และด้าน
การเกษตร (ร้อยละ 87.45) ตามล�าดับ ส่วนประเภท
งานบริการที่ ได ้รับความพึงพอใจในคุณภาพการ 
ให้บริการน้อยท่ีสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านการเงิน 
(ร ้อยละ 84.23) ด ้านสุขภาพ (ร ้อยละ 84.74)  
และด้านงานทะเบียนและที่ดิน (ร ้อยละ 85.18)  
ตามล�าดับ



การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก�าหนด คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดกิจกรรม
การปฏิรูป (Big Rock) ใน 5 ประเด็นส�าคัญ โดยสรุปผลการด�าเนินงานในส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ได้ดังนี้
	 กิจกรรมปฏิรูปที่	 1	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
มีโครงการส�าคัญ คือ โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน	ธุรกิจ	และชาวต่างชาติ	ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ	ครบวงจร	ณ	จุดเดียว	 (One	Stop	Service:	OSS) ประกอบด้วย (1)	การพัฒนาพอร์ทัลกลาง
ส�าหรับประชาชน	(Citizen	Service	Portal) ที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน โดยท่ีผ่านมาได้ให้บริการแอปพลิเคชันส�าหรับประชาชนในชื่อ “ทางรัฐ” ซ่ึงมีบริการสะสม  
45 บริการ อาทิ บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้ว 81,768 คร้ัง (2)	 การพัฒนาพอร์ทัลกลางส�าหรับภาคธุรกิจ	 
(B iz	 Portal) 	 เป ็นศูนย ์กลางข ้อมูลให ้ธุ รกิจติดต ่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว  
โดยมีบริการส�าหรับภาคธุรกิจ เช่น ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างบริการ 
ขอติดตั้งไฟฟ้า และน�้าประปา ซึ่งมีการน�าร่องให้บริการอยู ่ 78 ใบอนุญาตใน 25 ประเภทธุรกิจ ตั้งแต่
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบันมีผู ้ประกอบการมาใช ้บริการ Biz Portal แล ้วถึง 762 ราย  
หรือคิดเป็น 1,177 ค�าขออนุญาต 
	 กิจกรรมปฏิรูปที่ 	 2	 จัดโครงสร้างองค์กร	 และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ ่น	 คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต ได้มีการน�า
เครื่องมือการบริหารจัดการใหม ่  ๆ และมาใช ้ทดลองน�าร ่อง เช ่น การใช ้  Design Thinking และ  
Regulatory Sandbox กับส�านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงการออกใบอนุญาต 
ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในลักษณะใบอนุญาตเดียว (Super License)
	 กิจกรรมปฏิรูปที่	 3	 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู ่ระบบเปิด	 เพื่อให้ได้มา	 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง	 ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว	 ตามหลักคุณธรรม	 โดยมีโครงการส�าคัญ คือ  
การศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ ใน 6 เรื่องได้แก่ (1) การปรับปรุงระบบการสอบแข่งขัน 
เข้ารับราชการ (2) การปรับปรุงระบบการบรรจุบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความช�านาญงานสูงเข้ารับ
ราชการ (Lateral Entry) (3) การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ (4) การพัฒนาความเชื่อมโยงระบบพนักงาน
ราชการและระบบข้าราชการ (5) การปรับปรุงระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6) การพัฒนาประเภท
ข้าราชการเพื่อรองรับการท�างานในวิถีใหม่
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 กิจกรรมปฏิรูปที่	 4	สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่	 โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีโครงการส�าคัญ คือ โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบ
การท�างานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายส�าคัญ (Agenda) ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
พื้นที่  เช ่น การจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การแก้ไขป ัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ในจังหวัดล�าปาง จังหวัดสิงห์บุรี และกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการ เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
เป็นต้น
 กิจกรรมปฏิรูปที่	 5	 	 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิด 
ความรวดเร็ว	 คุ้มค่า	 โปร่งใส	ปราศจากการทุจริต โดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ซ่ึงขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส�านักงาน ป.ย.ป.
 นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างแนวคิดหลักการส�าคัญเพื่อเป็นกรอบในการยกร่างกฎหมาย 
ว ่าด ้วยการบริหารราชการแผ ่นดิน เพื่อเป ็นเค ร่ืองมือขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด ้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน เช่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยน�าเสนอร่าง 
ดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณา ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. รับไปพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ พบว่า หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการท�างานร่วมกันยังมี 
ความพร้อมไม่เท่ากัน บางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลส�าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) รวมทั้ง 
ยังมีกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ่  ยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล นอกจากน้ี โครงสร้าง 
กระบวนการท�างาน รวมทั้งกรอบความคิด (Mindset) ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่ยังยึดติดกับรูปแบบการท�างาน
แบบเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของประชาชน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยท่ีเป้าหมายหลักสุดท้ายของการด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
คือ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ ที่จะท�าให้ประชาชนได้รับ
บริการถึงตัวโดยไม่ต้องร้องขอ และลดขั้นตอนในการใช้บริการภาครัฐ ดังนั้น การด�าเนินงานในกิจกรรม
โครงการ/งานบริการ ให ้ได ้ผลลัพธ ์ตามเป ้าหมายอย่างแท้จริง จ�าเป ็นจะต้องมีนวัตกรรมเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้และการท�างานเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ทั้งในส่วน 
ของข้อมูล บริการ และเครือข่าย จึงจะท�าให้ได้ระบบบริการที่เป็นแบบอัตโนมัติทั้งระบบแบบไร้รอยต่อ  
(Seamless Service) ท�าให้ในการด�าเนินงานจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชน  
การประสานและการสร้างระบบเชื่อมต่อทั้งในส่วนของข้อมูลและระบบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
ระบบนิเวศน์การวิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน การออกแบบกระบวนการอนาคตทั้งทางด้านเทคนิค/ 
การลดข้ันตอน/การ Reprocess รวมถึงการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องด�าเนินงานให้ทัน 
กับระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด รวมทั้งการปรับบทบาทภาครัฐในทุกด้านทั้งด้านโครงสร้าง 
กระบวนการ บุคลากร การท�างานภาครัฐท่ีโปร่งใส ที่จะต้องเร่งด�าเนินการควบคู่กันไปด้วย
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ที่มา: องค์การสหประชาชาติ

สถานการณ์ปี 2564

ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนี รั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์ ในการจัดล� า ดับของ
องค ์การสหประชาชาติ  อยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม 
ภาครั ฐซึ่ ง เป ็นแกนหลัก ในการพัฒนาประ เทศ 
ควรอาศั ยศั กยภาพและโอกาสจากพัฒนาการ 
ด้านเทคโนโลยีดังกล่าว เร ่งผลักดันให้ทุกองค์กร 
ของรัฐเข ้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป ็นรัฐบาล 
ดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
หรือการเป็นภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย “ภาครัฐมี 
การด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน�านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้” โดยมีค่าเป้าหมายและ 
ตัวชี้ วัด คือ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัด 
ล�าดับขององค์การสหประชาชาติ อยู่ในกลุ่มประเทศที่
มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2564 
และอยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50  
อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2565 โดยดัชนีดังกล่าว จัดท�า
ขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
ทิศทางการพัฒนา e-Government และสะท้อนถึง 
ความสามารถของภาครั ฐ ในการน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต ์ใช ้ ในการด�าเนินงานและ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR02G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ดัชนี รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์ ในการจัดล� า ดับของ
องค ์การสหประชาชาติ อยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

อันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในการจัดล�าดับของ
องค์การสหประชาชาติ

E-Government	Development	Index	(EGDI)

การเข้าถึงประชาชน โดยส�ารวจจากประเทศที่เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และมีการประกาศ
ผลเป็นประจ�าทุก 2 ปี ซ่ึงในการประกาศผลครั้งล่าสุด
คือ ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ซ่ึงประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดอันดับที่ 57 ท้ังนี้ 
หากพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมา 
พบว ่ า  อั นดั บดั ชนี รั ฐบาลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ์ ขอ ง
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล�าดับ จากอันดับที่ 
77 ในปี พ.ศ. 2559 และอันดับที่ 73 ในปี พ.ศ. 2561 
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ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สัดส่วนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในแต่ละระดับ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมายอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ	 เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ 
โควิด-19	 ในกลุ ่มนักเดินทางเข้า	 –	 ออกประเทศไทย โดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ร่วมกับ  
4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กรมควบคุมโรค 2) กรมการกงสุล 3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ  
4) บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เพื่อใช้ส�าหรับผู้เดินทางซ่ึงจะท�าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง แจ้งระดับความเสี่ยง และยืนยันความปลอดภัยของผู ้เดินทาง 
โครงการจดัการฐานข้อมลูกลางและบรูณาการการให้บริการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตัวประชาชน	 (GDX) 
เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มีการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบ
ออนไลน์ โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อต้องการใช้
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
ซึ่งระบบ GDX Platform ท่ีรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GDX Platform บนเว็บไซต์ gdx.dga.or.th ของสพร. แล้วเป็นจ�านวน  
169 หน่วยงาน และมีการเรียกใช้งานรวมถึง 63.3 ล้านครั้ง รวมทั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สพร. กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมบัญชีกลาง เพ่ือการพัฒนาระบบสวัสดิการกลาง  
(Government Welfare Platform for THAI) โดยจะเริ่มด�าเนินการใน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย สวัสดิการ
เด็กแรกเกิด สวัสดิการผู ้พิการ และสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกจังหวัด 
เพ่ือด�าเนินการน�าร่องในพื้นท่ีเพื่อด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ได้ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายกลางปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�างานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง	ๆ	 ให้เป็นระบบดิจิทัล	 โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 และอยู่ระหว่างข้ันตอนการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
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นอกจากนี้ หากพิจารณาจากผลส�ารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ซ่ึงจัดท�าโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) พบว่า	 ในปี	2564	มีสัดส่วนหน่วยงานที่มี
ระดับความพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่	 3	
คิดเป็นร้อยละ	 34.05	 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	 17.29	 
ในปีก่อนหน้า	 ขณะที่สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับ	2	คิดเป็นร้อย
ละ	59.95	ลดลงจากร้อยละ	78.09	 ในปีก่อนหน้า	 
ซึ่ งแสดงให ้ เห็นว ่าหน ่วยงานมีความพร ้อมใน 
การพัฒนาไปสู ่ รัฐบาลดิจิทัลอยู ่ ในระดับที่ดีขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

CR02G02
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



 นอกจากนี้ ในส่วนของบุคลากรภาครัฐ ส�านักงาน ก.พ. ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากร 
บุคคลเฉพาะ ส�าหรับกลุ่มก�าลังคนคุณภาพด้านวิทยาการข้อมูล (HRM for Digital Talents) โดยมีโครงการ	 
“โรงซ่อม	เสริม	และสร้างรัฐบาลดิจิทัล”	หรือ	Digital	Garage	เพื่อช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการได้บุคลากร 
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งก�าหนดกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส�าหรับ 
ผู้รับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (HRM for Digital Talents) โดยผู้รับทุนจะได้รับมอบหมายให้ไปช่วย
ราชการในส่วนราชการที่ท�า Digital Transformation ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผ่านกลไกการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจ/โจทย์ส�าคัญด้านดิจิทัล มีพี่เลี้ยงเป็นโค้ชมืออาชีพจากหน่วยงานเครือข่ายของส�านักงาน ก.พ.

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานภาครัฐท่ีผ่านมา พบว่า การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะ 
ต่างคนต่างด�าเนินการเอง ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปได้ยากในทางเทคนิค รวมทั้งยังมีข้อกังวลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน แม้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนดข้อยกเว้นให้ 
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�านาจรัฐที่ได้ 
มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24 (4)) นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุงในด้านบุคลากรของภาครัฐ 
ทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต ้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการท�างานรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสรรหา  
และรักษาบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการยกระดับการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือบรรลุเป้าหมายการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานภาครัฐ และเร่งให้องค์กรของรัฐเข้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ในภาพรวมควรมีการก�าหนดแผนภาพระบบนิเวศการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government 
Ecosystem) เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงการท�างานระหว่างกัน และสามารถก�าหนดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นที่ต้องมุ่งเน้นให้เหมาะสม นอกจากนี้ การยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digitalization) 
ไม่ใช่แค่เพียงการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เข้ามาใช้ในหน่วยงาน  
แต่ภาครัฐต้องมีการประเมินและปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น 
(Process Re-engineering) ก่อนที่จะน�าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมท้ังปรับปรุงกฎ ระเบียบ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับการท�างานในรูปแบบดิจิทัล  
สร้างการรับรู ้และเข้าใจการท�างานในรูปแบบดิจิทัลทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล 
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 6 

 7 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัย ก่อให้เกิด8 

ความเหลื่อมล ้าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือ9 

แก้ไขปรับปรุง และความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน  โดยในแผนการปฏิรูป10 

ประเทศด้านกฎหมายฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้ จ านวน  10 เรื่อง ซึ่งสถานะการบรรลุเป้าหมาย11 

ประจ าปี 2563 ในระดับบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 2 เรื่อง ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 4 เรื่อง 12 

ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 3 เรื่อง และระดับขั นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) 1 13 

เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 เรื่อง14 

และประเด็นปฏิรูป และอีก 6 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 15 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของ16 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

3 
ด้านกฎหมาย 
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ดา้นกฎหมาย

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 03

03
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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กฎหมายและกระบวนงานทีล้่าสมัยไดร้บัการยกเลิกหรือปรบัปรุง
แกไ้ข เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้และไม่เปน็อุปสรรคตอ่การด�ารงชีวติ

หรอืการประกอบอาชพีของประชาชน รวมทัง้มีความสะดวก
ในการเขา้ถึงและปฏบัิติตามกฎหมาย ตลอดจนมีการน�าเทคโนโลยี

มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการบงัคับใช้กฎหมาย 



เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0301  มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่
จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 

 BR0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

0302 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมยั และเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

 BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

0303 * มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม 

 BR0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย 

0304 * มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 

 BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 

0305 * พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเง่ือน
เวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 
 

 BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

0306 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ และจัดใหม้ีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน 
 

   

0307  มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวก
และเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลของกฎหมาย ค าพพิากษา ค าวินิจฉยั หรือ
การตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
 

   

0308  ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมาย เพือ่พัฒนานกักฎหมายให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ด ี
 

   

0309  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้
ประชาชนติดต่อกับเจา้หน้าที่ผู้บังคับใชก้ฎหมายได้
โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จา่ยและขจัดชอ่งทางการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

   

0310 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

   

  33 
 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 34 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะ 
การบรรลุเป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล ้าและไม่เป็น
ธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับ
การยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 และอยู่ใน35 
ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2565 โดยช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ36 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ดังกล่าว ตั้งแต่แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 37 
(ฉบับปี 2561) และต่อเนื่องมาในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) ได้มอบหมายให้ส านักงาน ป.ย.ป. 38 
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ39 
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตท่ีไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการ40 
ประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน เพื่อใช้เป็นฐานในการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี41 
กระบวนงานตามผลการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงาน ซึ่งจากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มี 42 
กระบวนงานที่หน่วยงานรับด าเนินการแล้ว จ านวน 885 กระบวนงานที่จ าเป็น โดยจะเห็นว่าในปี 2564 มีผลการ43 
ด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2564 ท่ีก าหนดให้ มีการปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และหากเทียบกับ44 
เป้าหมายปี 2565 ที่มุ่งหวังให้ทุกกระบวนงานฯ ที่ส านักงาน ป.ย.ป. เสนอได้รับการปรับปรุง มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ45 
ด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 46 

 47 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะ 
การบรรลุเป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับอยู่ในขั นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย48 
ในปี 2564 และปี 2565 ซึ่งประเมินจากจ านวนแผนงานหรือโครงการในการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ เพ่ือ49 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการจัดท าประมวลกฎหมายและรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้50 
ด้วยกันให้เข้าใจได้ง่าย และประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวก รวมทั้งให้จัดให้มีกลไกของส่วนราชการในการ51 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมความเป็นธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายของ52 

เขียว เหลือง 

แดง แดง 
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ประชาชนทุกภาคส่วน โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้จัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย53 
การจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จ54 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าประมวลกฎหมายแก่หน่วยงาน55 
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการด าเนินการตามกระบวนการจัดท ากฎหมายต่อไป ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ท าให้ใน56 
ปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่สามารถด าเนินการจัดท าแผนงานหรือโครงการในการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อให้ประชาชน57 
เข้าถึงได้โดยสะดวก ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 58 

สาระส้าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด้าเนินงานประจ้าปี 2564 59 

BR0301 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด้ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

ส านักงาน 
ป.ย.ป. 

ก าหนดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชน ให้
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง โดย
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
กฎหมาย กฎ ระ เบี ยบ ข้ อบั งคั บ และ
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาตของ
ราชการ ซึ่งมีความคืบหน้าในการด าเนินการ
เป็นล าดับ จึงจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกลไก
การทบทวนกฎหมายหรือใบอนุญาตที่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการด าเนิน
ธุ รกิจของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่ ม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การ
ขออนุญาต อนุมัติ หรือขึ้นทะเบียนเรื่องต่าง ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศ 
 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนข้อเสนอ
ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานท่ี
เกี่ ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการ
ด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ธุรกิจของประชาชน โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายังส านักงาน 
ป.ย.ป. โดยมีกระบวนงานตามผลการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงาน และจากผล
การด าเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มี
ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานรับด าเนินการ
แล้ ว  จ า น วน  885  ก ระ บวน ง าน  (2 ) 
กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งตอบกลับและอยู่
ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ จ านวน 90 
กระบวนงาน และ (3) กระบวนงานที่หน่วยงาน
ไ ม่ มี ก า ร แ จ้ ง ต อบ ก ลั บ  จ า น ว น  1 1 9 
กระบวนงาน 
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BR0302 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานการณ์ด้าเนินงาน 

สคก. 

ก าหนดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางปกครอง
หรือมาตรการในลักษณะอ่ืน มิให้เป็นการ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิน
สมควร จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายกลางเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางสารบัญญัติและวิธีส
บัญญัติส าหรับใช้ในการพิจารณาและก าหนด
ค่าปรับส าหรับความผิดที่มีกฎหมายก าหนดให้
ต้องช าระค่าปรับเป็นพินัย เพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมาตรการ
ลงโทษในลักษณะอ่ืน แทนการก าหนดโทษทาง
อาญา 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก้ า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ ซึ่งก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต้องเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือน 
มีนาคม 2564 ซึ่งในการด าเนินการที่ผ่านมา 
คณะรั ฐมนตรี ได้ มีมติ เห็นชอบ เมื่ อวั นที่  
2  กุ มภ าพั น ธ์  2 564  ในหลั ก ก า ร ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่ าด้วยการปรับเป็นพินัย  
พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดให้มี
กฎหมายกลางในการพิจารณาและก าหนด
มาตรการส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ซึ่งก าหนดให้
ผู้กระท าความผิดต้องช าระเงินค่าปรับตามที่
ก าหนด โดยการปรับนั้นมิใช่เป็นโทษปรับทาง
อาญา รวมทั้งไม่มีการจ าคุกหรือกักขังแทนการ
ปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติ
อาชญากรรม และให้ ส่ งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อน
เสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภา
ทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตรา
ขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 วันท่ี  10 มิ ถุ นายน 2564  ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้มีการ
ประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ  
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว   

 วันที่  13 ธั นวาคม 2564 ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ต่อรัฐสภาเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่อง
ด่วน ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่ สคก. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ 
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วันที่  14 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี 
ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป รึ ก ษ า  แ ล ะ ล ง ม ติ 
รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรฯ เมื่อวันที่  
13  ธั น ว า คม  2564  และ ใ ห้ เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย  
พ.ศ. .... ที่ สคก. ปรับแก้ตามคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรฯ ต่อรัฐสภาเพื่อ
บรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป 

BR0303 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก้ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

ยธ. 

ก าหนดให้มีการสร้างกลไกการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นหลักการส าคัญที่น าไปสู่
การด าเนินการตามกฎหมาย และเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จึ งได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เป็น
ระบบที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการน าอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ที่ต้องมีการ
ผลักดันและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยใช้กลไกภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่ งช าติ  ( กพยช . )  และก าหนดกรอบ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแล และ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงได้
ก าหนดกรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 21 หน่วยงาน มีการน า
กิจกรรมปฏิรูปเป้าหมายผสานเข้ากับการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติฉบับที่  3 ยุทธศาสตร์ที่  5 การ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
เข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
และ 5 กรกฎาคม 2564 
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BR0304 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท้าและเสนอร่างกฎหมาย 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานการณ์ด้าเนินงาน 

สผ. 

ก าหนดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จั ดท าและเสนอร่ า งกฎหมาย  โดยการ
ด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อ
ก าหนดขั้นตอนและวิ ธี การเข้ าชื่ อเสนอ
กฎหมาย รวมถึงกลไกหรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้ง
ในการจัดท าร่างกฎหมายและการรวบรวม
หลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย 
ตลอดจนด าเนินการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมายให้เกิดผลอย่าง
แท้จริงตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลให้ไม่
สามารถจัดโครงการตามแผนท่ีก าหนดไว้ได้ โดย
ทางส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้
ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในประเด็นการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และอยู่
ระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึง
พอใจ และส ารวจติดตามการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 
2564 รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัด
นิทรรศการเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง 4 
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

BR0305 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 จัดท้าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

สคก. 

ก าหนดให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ
รวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องมี
กฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทาง ขั้นตอน ในการด าเนินการ รวมถึง
กลไกในการขับเคลื่อนการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎดังกล่าว 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั นตอนและ
กรอบระ ยะ เ วลาที่ ก้ า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... แล้ว
เสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยการจัด
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในการ
จัดท าประมวลกฎหมาย  และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงได้
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ปรับเปลี่ยนการจัดสัมมนาเป็นจัดท าวีดิทัศน์
เพื่อเผยแพร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง
ผลิตวีดิทัศน์ ดังนั้น เมื่อกฎหมายดังกล่าวยัง
ไม่มีผลบังคับใช้ ท าให้ในปี 2564 ที่ผ่านมายัง
ไม่สามารถด าเนินการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการในการจัดท าประมวลกฎหมายและ
กฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 60 
สถานะการจัดท้าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง61 
กฎหมาย จ านวนทั้งสิน้ 5 ฉบับ  โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 62 

รายชื่อกฎหมายที่ด้าเนินการจัดท้า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการปรับเป็น
พินัย พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็น
พินัย พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมรัฐสภา 

2 ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎเพื่ อ ใ ห้ประชาชน เข้ า ถึ ง
โดยสะดวก พ.ศ. .... เสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและประชาชน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ในระยะต่อไป 

3 ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... 

  พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 
2564 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ถัดไป 

4 ร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ได้ ด า เ นิ นการประ เมิ นผลสั มฤทธิ์ ข อ ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 เพ่ือแก้ปัญหากฎหมายหลายฉบับที่
ไม่ได้ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหรือ
หลักฐานที่จ าเป็นในการอนุญาตไว้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนกระบวนการพิจารณา
อนุญาตของหน่วยงานมีความยุ่งยาก ล่าช้า 
จึงต้องแก้ไขปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สิน
ตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ... 

  นายกรัฐมนตรี ไ ด้พิ จ ารณาและมีค าสั่ ง ใ ห้
กระทรวงการคลังรับร่างกฎหมายฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
ได้แก่ (1) ฉบับที่จัดท าขึ้นโดยกระทรวงการคลัง 
และ (2) ฉบับที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยให้รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 63 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 64 
1. การจัดล้าดับความส้าคัญของกระบวนงานในการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย  ที่กฎหมายมีอยู่จ านวนมาก65 
และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ประกอบกับกระบวนการในการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายมีล าดับ66 
ขั้นตอนและระยะเวลาพอสมควร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานยกเลิก ปรับปรุง หรือ67 
แก้ไขกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จ และมีความส าคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ าหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ68 
ประกอบอาชีพของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้าง 69 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องจากร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้70 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญต่อทุกภาคส่วนที่จะช่วยสร้างความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 71 
และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน อีกทั้งมีสาระส าคัญเพื่อเป็นกรอบในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎท่ีกระจัด72 
กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับไว้ในแหล่งเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง73 
ควรสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าใจในสาระส าคัญของ74 
กฎหมาย ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตาม75 
กฎหมายของประชาชนโดยสะดวก หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและ76 
กฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อเป็น77 
ตัวอย่างในการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 78 
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ประสิทธิภาพ ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สิน
ตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. ... 

  นายกรัฐมนตรี ไ ด้พิ จ ารณาและมีค าสั่ ง ใ ห้
กระทรวงการคลังรับร่างกฎหมายฯ ทั้ง 2 ฉบับ 
ได้แก่ (1) ฉบับที่จัดท าขึ้นโดยกระทรวงการคลัง 
และ (2) ฉบับที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ไป
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยให้รับความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 63 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 64 
1. การจัดล้าดับความส้าคัญของกระบวนงานในการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย  ที่กฎหมายมีอยู่จ านวนมาก65 
และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ประกอบกับกระบวนการในการยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายมีล าดับ66 
ขั้นตอนและระยะเวลาพอสมควร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานยกเลิก ปรับปรุง หรือ67 
แก้ไขกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จ และมีความส าคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ าหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ68 
ประกอบอาชีพของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงกว้าง 69 
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องจากร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้70 
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญต่อทุกภาคส่วนที่จะช่วยสร้างความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 71 
และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน อีกทั้งมีสาระส าคัญเพื่อเป็นกรอบในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎท่ีกระจัด72 
กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับไว้ในแหล่งเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง73 
ควรสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าใจในสาระส าคัญของ74 
กฎหมาย ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตาม75 
กฎหมายของประชาชนโดยสะดวก หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและ76 
กฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อเป็น77 
ตัวอย่างในการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 78 
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ที่มา: กระบวนงานตามผลการศึกษา จ�านวน 1,094 กระบวนงาน

สถานการณ์ปี 2564

กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า
และไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง

ร ้อยละ 80 ของจ�านวนกระบวนงานที่ เ ก่ียวกับ
การอนุญาตและกฎหมายที่สร ้างภาระหรือเป ็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนที่ส�านักงาน ป.ย.ป. เสนอได ้รับ 
การปรับปรุง

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ก�าหนด
ให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็นและยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น ไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพเพื่ อ ไม ่ ให ้ เป ็นภาระกับ
ประชาชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ผลอันพึงประสงค์ดังกล่าวอย่างต ่อเนื่องมาตั้งแต่
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปี 2561) 
และต่อมาในช่วงแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
(ฉบับปรับปรุง) ได้มอบหมายให้ส�านักงาน ป.ย.ป. 
เป ็นผู ้ รับผิดชอบหลักในการด�าเนินการดังกล ่าว  
โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข ้อบั งคับและกระบวนงานที่ เ ก่ียวกับ 
การอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินการและ 
การอนุญาตที่ ไม ่จ�าเป ็นหรือเป ็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน 
เพื่อใช้เป็นฐานในการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้อง โดยมีกระบวนงานตามผลการศึกษา 
จ�านวนทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงาน ซึ่งจากผลการ
ด�า เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มี ดังนี้  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR03G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ร ้อยละ 100 ของจ�านวนกระบวนงานที่ เกี่ยวกับ
การอนุญาตและกฎหมายท่ีสร ้างภาระหรือเป ็น
อุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนที่ส�านักงาน ป.ย.ป. เสนอได ้รับ 
การปรับปรุง 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชน

(1) กระบวนงานที่หน่วยงานรับด�าเนินการแล้ว จ�านวน 
885 กระบวนงาน (ร้อยละ 81) (2) กระบวนงาน 
ที่หน่วยงานแจ้งตอบกลับและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด�าเนินการ จ�านวน 90 กระบวนงาน (ร้อยละ 8) และ 
(3) กระบวนงานท่ีหน่วยงานไม่มีการแจ้งตอบกลับ 
119 (ร้อยละ 11) ทั้งนี้ จากผลการศึกษาจะเห็นว่า 
ในปี 2564 มีผลการด�าเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ให้มีการปรับปรุงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และหากเทียบกับเป้าหมายปี 2565 ที่มุ ่งหวังให้ 
ทุกกระบวนงานฯ ที่ส�านักงาน ป.ย.ป. เสนอได้รับ 
การปรับปรุง มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถด�าเนินการ
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า
และไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ย.ป. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันด�าเนินการผ่านกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 1 การมีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต 
หรือประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีกระบวนงานที่หน่วยงานรับด�าเนินการแล้ว ร้อยละ 81 ของกระบวนงาน
ทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการแก้กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือกระบวนการภายในของหน่วยงาน อาทิ  
การแก้ไขนิยามค�าว่า “โรงงาน” ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เพื่อยกเว้นการควบคุมส�าหรับผู ้ประกอบการ 
ขนาดเล็ก การยกเลิกการควบคุมการน�าเข้าสินค้าบางประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟ 
ส่องสว่าง เป็นต้น และการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยควบคุมผลิตภัณฑ์ซีดี รวมทั้งมีกระบวนงานที่หน่วยงาน 
อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ อาทิ การยกเลิกการควบคุมน�าเข้าเคร่ืองพิมพ์สามมิติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
การขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรให้สะดวกยิ่งขึ้น การยื่นขออนุญาตผู้ประกอบการผลิตอาหารรายย่อยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การขออนุญาตและเคลื่อนย้ายเครื่องบันทึกการเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการจ้างงานคนต่างด้าว นอกจากนี้ ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 จัดให้มีกลไก 
ทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยในช่วงท่ีผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ได้ด�าเนินการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติว ่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... แล้วเสร็จ และจะมีส ่วนช่วย 
ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอเข้าสู ่การพิจารณา 
ของรัฐสภา รวมทั้งในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่าง
กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ากฎหมายได้ โดยในช่วงท่ีผ่านมา พระราชบัญญัต ิ
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ได้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ปัจจุบันส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอญัตติที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานท่ีมีความล้าสมัย 
มีอยู ่เป็นจ�านวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยความรู ้และความเข้าใจ 
ในการด�าเนินการ อีกทั้งแต่ละกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีล�าดับขั้นตอนและใช้ระยะเวลา 
ค่อนข้างนาน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาคัดเลือกปรับปรุงกระบวนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
แต่มีความส�าคัญท่ีจะสามารถลดภาระหรือความเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งสามารถ 
ขจัดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจที่เกิดผลอย่างมีนัยส�าคัญ น�ามาด�าเนินการก่อน 
ในล�าดับแรก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเร ่งรัดการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการยกเลิกหรือแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานท่ีล ้าสมัยก ่อให ้ เกิดความเหลื่อมล�้ าและไม ่ เป ็นธรรม สร ้างภาระ 
ให้แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้าง 
ความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐต ่าง ๆ รวมทั้งติดตามผลกระบวนงานท่ีหน่วยงานไม ่มีการแจ ้งตอบกลับท่ีเหลือ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจ�านวนกระบวนงาน ซ่ึงจะช่วยลดภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพ รวมท้ังสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
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สถานการณ์ปี 2564

ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 
และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน

จ�านวนแผนงานหรือโครงการในการจัดท�าประมวล
กฎหมายและกฎ เพื่อให ้ประชาชนเข ้าถึงได ้โดย
สะดวก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR03G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

จ�านวนแผนงานหรือโครงการในการจัดท�าประมวล
กฎหมายและกฎ เพื่อให ้ประชาชนเข ้าถึงได ้โดย
สะดวก ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ ได้ก�าหนดให้รัฐ
ด�าเนินการให ้ประชาชนเข ้าถึงตัวบทกฎหมายได ้
โดยสะดวกและสามารถเข ้ า ใจกฎหมายได ้ ง ่ าย 
เพ่ือปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยได้มีการด�าเนินการ 
มาตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย (ฉบับปี 2561) และต่อเนื่องมาในช่วง 
ของแผนการปฏรูิปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบบัปรบัปรงุ) 
เพื่อจัดท�าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมาย
เร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกัน ให้เข้าใจได้ง่าย และประชาชน
สามารถเข ้ าถึ งกฎหมายได ้ โดยสะดวก รวมท้ัง 
ให้จัดให้มีกลไกของส่วนราชการในการน�าเทคโนโลย ี
มา ใช ้ เพิ่ มประสิทธิภาพการ บั งคับ ใช ้ กฎหมาย  
ส่งเสริมความเป็นธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ของประชาชนทุกภาคส่วน  โดยที่ผ่านมาส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะผู ้ได้รับมอบหมาย 
ให ้ จัดท�าร ่างพระราชบัญญั ติการจัดท�าประมวล
กฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
พ.ศ. .... ได ้ด�าเนินการยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563  ทั้งนี้  อยู ่ระหว่างขั้น 
การสร้างความรู ้ความเข้าใจในการจัดท�าประมวล
กฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการด�าเนินการ
ตามกระบวนการจัดท� ากฎหมายต ่อ ไป ดั งนั้ น  
เ ม่ือกฎหมายดังกล ่าวยังไม ่มีผลบังคับใช ้  ท�าให ้ 
ในปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่สามารถด�าเนินการจัดท�า
แผนงานหรือโครงการในการจัดท�าประมวลกฎหมาย
และกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ได้ตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได ้ด�าเนินการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อรัฐสภา  
ซ่ึงเป็นการด�าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock ที่  5 การจัดท�าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมาย 
เรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างขั้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในการจัดท�าประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก่อนที่จะเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา 
และขั้นตอนในการประกาศบังคับใช้ เพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�าประมวล
กฎหมายอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ย.ป. ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท�าตัวอย่าง
ประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อใช้เป็นแนวทางน�าร่องในการจัดท�าประมวลกฎหมาย หลังจาก
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได ้โดยสะดวก พ.ศ. ....  
มีการประกาศบังคับใช้ และเป็นองค์ความรู ้ในการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยต่อไป ส�าหรับ 
การด�าเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ 3 การให้มีกลไกของส่วนราชการในการน�าเทคโนโลยีมาใช ้
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรมในฐานะผู ้ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก  
ได้ก�าหนดให้ใช ้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ภายใต ้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ดังกล่าว  
โดยได้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จ�านวน 14 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ร ่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อทุกภาคส่วน ที่จะช่วยสร้าง 
ความสะดวกในการเข ้าถึง รับรู ้  และปฏิบั ติตามกฎหมายของประชาชน โดยกฎหมายฉบับดังกล ่าว  
มีสาระส�าคัญเพื่อเป็นกรอบในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกฎที่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ 
ไว้ในแหล่งเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังสร้างความเข้าใจ 
แก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีออกกฎหมาย ซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าใจในสาระส�าคัญของกฎหมายด้วย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเร่งรัดการด�าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์
ในการเข้าถึง รับรู ้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนโดยสะดวก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้มี 
ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อเป็นตัวอย่างในการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ควรติดตามการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ด้านกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)
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ดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 04

04
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

กระบวนการยติุธรรมของไทยมีประสทิธภิาพ สามารถอ�านวย 
ความยุตธิรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก รวดเร็วและประหยดั  

ตลอดจนชว่ยขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถ 
แขง่ขนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม ก�าหนดกลไกการขับเคลือ่นและตดิตาม

ประเมินผลทีช่ดัเจน เพ่ือก�ากบัใหก้ระบวนการยตุธิรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ ์น�าไปสูส่งัคมทีมี่ความสงบสขุ เปน็ธรรม  

และประเทศชาติมคีวามสงบเรยีบร้อย มัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื

ด้านกระบวนการยุติธรรม 16 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายหมายอันพึงประสงค์ คือ การอ านวยความยุติธรรม17 

ในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค และ 18 

การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมี19 

ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและประเด็น20 

ปฏิรูปไว้จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุ21 

เป้าหมาย (สีเหลือง) 3 เรื่อง และอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 7 เรื่อง ได้น ามา22 

ด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 เรื่องและประเด็น23 

ปฏิรูป และอีก 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  24 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเร่ืองและประเด็น25 

ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 26 

สรุปได้ดังนี้  27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

4  
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สถานการ
บรรลุ

เป้าหมาย ปี 
2563 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0401 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย
ไม่ล่าช้า 

 BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรม 

0402 การพัฒนากลไก ช่วย เหลือและ เพิ่ ม
ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม 

 BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

0403 การพัฒนากลไกการบั งคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า 

 BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

0404 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม 

 BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 

0405 การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญา
เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่าง
พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม 

 BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 

0406 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน
เพื่อมิให้คดีขาดอายุความ 

   

0407 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเ ช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 

   

0408 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 

   

0409 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

   

0410 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ 

   

 41 
เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 42 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประทศ ฉบับเดิม ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 43 



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 44 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR04G01 การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ45 
เป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี 2564 และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมาย 46 
ในปี 2565 อัตราส่วนของจ านวนกระบวนการในการอ านวยความยุติธรรมมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละ47 
ขั้นตอน ซึ่งประเมินสถานการณ์ผ่านตัวชี้วัดแทน โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 8.2 ระบบการพิพากษาคดีอาญา  48 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเวลา ที่มีคะแนนในปี 2564 เท่ากับปี 2563 ที่ 0.43 และในส่วนของอัตราส่วนการก าหนด49 
มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลยให้เข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค  50 
ซึ่งประเมินสถานการณ์จากดัชนนีิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 4.1 มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในปี 2564 51 
มีคะแนน 0.51 ลดลงเล็กน้อย จากปี 2563 ที่มีคะแนน 0.53 และส าหรับการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 52 
ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการ53 
ยุติธรรม กองทุนยุติธรรม ได้จัดท าสรุปรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี โดยในปี 2564 ได้ให้ความ54 
ช่วยเหลือไปแล้ว 2,253 ราย จากจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ 4,223 ราย (ร้อยละ 53) โดยมีอัตราให้ความช่วยเหลือ55 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทีได้ด าเนินการช่วยเหลือ 2,211 ราย จากจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 5,642 ราย (ร้อยละ 39) 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 
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รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการ
บริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็น
ธรรม 

  

 68 
 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ69 

เป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี 2564 และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายใน70 

ปี 2565 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการอ านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชนได้รับความ71 

ช่วยเหลือโดยสะดวกและรวดเร็ว อาทิ การน าระบบปฏิบัติการ Justice Fund มาช่วยในขั้นการท าส านวนเพื่อเชื่อมต่อ72 

ระบบภายในให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การจัดให้มีช่องทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์และ  73 

Application  Justice  Care  ที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ74 

ได้ตลอด  24  ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการช าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ทั้งนี้ในส่วน75 

ของมาตรการ เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ76 

ยุติธรรม ได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 8.7 มีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกัน77 

สิทธิของผู้ต้องหา ในปี 2564 มีคะแนน 0.43 เพิ่มข้ึนเล็กน้อย จากปี 2563 ท่ีคะแนน 0.42 คะแนน รวมท้ังจากรายงาน78 

สถานการณ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ าปีงบประมาณ 2564 ท่ีมีการเก็บข้อมูลมาตรการ/79 

ระบบที่เอ้ือต่อการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ/80 

มาตรการ/หลักเกณฑ์ มีผลการประเมินในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เพิ่มข้ึนมากจากปี 2562 ท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ที่81 

ร้อยละ 40.34  โดยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหน่วยงานได้ก าหนดแนวปฏิบัติ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 13 82 

หน่วยงาน จากจ านวน 14 หน่วยงาน   83 

เหลือง ส้ม 
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รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการ
บริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็น
ธรรม 

  

 68 
 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ69 

เป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี 2564 และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายใน70 

ปี 2565 มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการอ านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชนได้รับความ71 

ช่วยเหลือโดยสะดวกและรวดเร็ว อาทิ การน าระบบปฏิบัติการ Justice Fund มาช่วยในขั้นการท าส านวนเพื่อเชื่อมต่อ72 

ระบบภายในให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การจัดให้มีช่องทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์และ  73 

Application  Justice  Care  ที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ74 

ได้ตลอด  24  ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการช าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ทั้งนี้ในส่วน75 

ของมาตรการ เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ76 

ยุติธรรม ได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 8.7 มีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกัน77 

สิทธิของผู้ต้องหา ในปี 2564 มีคะแนน 0.43 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปี 2563 ท่ีคะแนน 0.42 คะแนน รวมท้ังจากรายงาน78 

สถานการณ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ าปีงบประมาณ 2564 ท่ีมีการเก็บข้อมูลมาตรการ/79 

ระบบที่เอ้ือต่อการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ/80 

มาตรการ/หลักเกณฑ์ มีผลการประเมินในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เพิ่มข้ึนมากจากปี 2562 ท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ที่81 

ร้อยละ 40.34  โดยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหน่วยงานได้ก าหนดแนวปฏิบัติ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 13 82 

หน่วยงาน จากจ านวน 14 หน่วยงาน   83 

เหลือง ส้ม 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานการณ์ด าเนินงานประจ าปี 2564  84 

BR0401 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ 

ด้าน
กระบวนการ

ยุติธรรม 

มุ่งเน้นการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า โดยมี
การยกร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ขึ้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม มี
การพัฒนาและเชื่อมโยง สร้างระบบตรวจสอบ
และแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

 
ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 
. . . .  แล้ว โดยเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติรับทราบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง
ให้ เสนอร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  ... ต่อ
รัฐสภา เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดย
ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ ส่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 

BR0402 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
ตร. 

มุ่ งเน้นการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องเขตพื้นที่การ
สอบสวน ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะ
และการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
พล วั ตของกระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุติ ธรรม
ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร รวมถึงพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีค าสั่ งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 
177/2564 เร่ืองการรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวนและ
ออกระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
รายงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยเป็นการท างานผ่านระบบ Crime เพื่อใช้ใน
การรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ ท าให้พนักงาน
สอบสวนสามารถรับค าร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่
เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถส่ง
ค า ร้อ งทุ กข์ ดั งกล่ าว ใ ห้พนั กงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบได้ 
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สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานการณ์ด าเนินงานประจ าปี 2564  84 

BR0401 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ 

ด้าน
กระบวนการ

ยุติธรรม 

มุ่งเน้นการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า โดยมี
การยกร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ขึ้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม มี
การพัฒนาและเชื่อมโยง สร้างระบบตรวจสอบ
และแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

 
ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 
. . . .  แล้ว โดยเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติรับทราบ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง
ให้ เสนอร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  ... ต่อ
รัฐสภา เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน โดย
ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ ส่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 

BR0402 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
ตร. 

มุ่ งเน้นการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ้ากัดเรื่องเขตพื้นที่การ
สอบสวน ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะ
และการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
พล วั ตของกระบวนการ ยุ ติ ธ รรมด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุติ ธรรม
ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร รวมถึงพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ   

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีค าสั่ งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 
177/2564 เร่ืองการรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวนและ
ออกระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
รายงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยเป็นการท างานผ่านระบบ Crime เพื่อใช้ใน
การรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ ท าให้พนักงาน
สอบสวนสามารถรับค าร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่
เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถส่ง
ค า ร้อ งทุ กข์ ดั งกล่ าว ใ ห้พนั กงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบได้ 

 85 BR0403 กิจกรรมปฏิรปูที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
สท. 

มุ่งเน้นการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้เสีย ผู้ต้องหา และจ าเลย เพื่อให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้น มี เป้าหมายเพื่ อให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน า 
ด้านกฎหมายในการด าเนินคดี การด าเนินการ
ในชั้นพนักงานสอบสวนได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่ งขึ้ น  ถ้ าสามารถยุ ติ ข้ อพิพาททางคดี 
ในเบื้องต้นได้จะท าให้ปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล
ลดลง ช่วยให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในด้านการพิจารณาคดีของศาลตาม
กระบวนการยุ ติ ธรรม อี กทั้ งยั งช่ วยใ ห้
ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ตามนโยบายรัฐบาล 
 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบ
ระยะ เวลาที่ ก าหนดไ ว้ ในแผนขับ เคลื่ อนฯ  
ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ด าเนินการ
ได้เพียง 150 สถานี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวยัง
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ (741 สถานี จาก 
1,482 สถานี) สภาทนายความได้ด าเนินการยื่น
ขอรั บ งบประมาณราย จ่ า ย  งบกลา ง แล้ ว  
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ
เพิ่มขึ้นอีก 53 สถานี ท าให้ในปัจจุบันมีทนายความ
อาสาประจ าสถานีต ารวจทั้งสิ้น 203 สถานี 
    

BR0404 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
ศย. 

มุ่ ง เน้นให้ประชาชนเข้าถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ต้องหาและจ าเลย
มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวมากขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย
ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม อันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาและจ าเลย
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เข้าถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราว และยกระดับการ
ปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ
ประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลหลัง
ปล่อยชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับผู้ต้องหา
หรือจ าเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการเรียก
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
ส านักงานศาลยุติธรรมได้ท าสัญญาเช่าและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบ 
ที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว  (Electronic 
Monitoring) ให้แก่ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 171 และมีการสั่งติด
อุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/
จ าเลยในศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จ านวน 
3,352 เครื่อง โดยเริ่มใช้อุปกรณ์ EM ตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2564     

 86 

127

CR04
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BR0403 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
สท. 

มุ่งเน้นการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้เสีย ผู้ต้องหา และจ าเลย เพื่อให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้น มี เป้าหมายเพื่ อให้
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน า 
ด้านกฎหมายในการด าเนินคดี การด าเนินการ
ในชั้นพนักงานสอบสวนได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่ งขึ้ น  ถ้ าสามารถยุ ติ ข้ อพิพาททางคดี 
ในเบื้องต้นได้จะท าให้ปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล
ลดลง ช่วยให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในด้านการพิจารณาคดีของศาลตาม
กระบวนการยุ ติ ธรรม อี กทั้ งยั งช่ วยใ ห้
ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ตามนโยบายรัฐบาล 
 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบ
ระยะ เวลาที่ ก าหนดไ ว้ ในแผนขับ เคลื่ อนฯ  
ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ด าเนินการ
ได้เพียง 150 สถานี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวยัง
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ (741 สถานี จาก 
1,482 สถานี) สภาทนายความได้ด าเนินการยื่น
ขอรั บ งบประมาณราย จ่ า ย  งบกลา ง แล้ ว  
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการ
เพิ่มขึ้นอีก 53 สถานี ท าให้ในปัจจุบันมีทนายความ
อาสาประจ าสถานีต ารวจทั้งสิ้น 203 สถานี 
    

BR0404 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
ศย. 

มุ่ ง เน้นให้ประชาชนเข้าถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ต้องหาและจ าเลย
มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวมากขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย
ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียม อันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาและจ าเลย
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เข้าถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราว และยกระดับการ
ปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ
ประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลหลัง
ปล่อยชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับผู้ต้องหา
หรือจ าเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการเรียก
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
ส านักงานศาลยุติธรรมได้ท าสัญญาเช่าและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบ 
ที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว  (Electronic 
Monitoring) ให้แก่ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 171 และมีการสั่งติด
อุปกรณ์ EM ในการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/
จ าเลยในศาลที่เข้าร่วมโครงการ 171 ศาล จ านวน 
3,352 เครื่อง โดยเริ่มใช้อุปกรณ์ EM ตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2564     

 86 BR0405 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
ตร. 

มุ่งเน้นการจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครอง
ผู้ต้องหาและจ าเลยให้เหมาะสม ครอบคลุม
แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการ
พิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
หรือจ าเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจผู้จับกุม และ
พนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาและจ าเลยสามารถ
เข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
ผบ.ตร.ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 178/2564 
ลง 9 เม.ย. 64 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียง 
การตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการในระยะต่อไปมุ่งเน้น
ไปที่เรื่องการ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเก็บข้อมูลสถิติจ านวน
การบันทึกภาพและเสียง การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 

 87 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 1 ฉบับ 88 

โดยมีสถานการณ์ด าเนินการสรปุได้ดังนี้ 89 

 90 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ร่างพระราชบญัญัติก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 

  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ ห็ น ช อ บ  
ร่างพระราชบัญญัติก าหนด
ระยะ เวลาด า เนิน งาน ใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 
แล้ว  เมื่ อ โดยเมื่ อวันที่  23 
พฤศจิกายน 2564 โดยส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 91 

 92 

 93 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 94 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติจริง การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมแต่ละ95 

ขั้นตอน ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....มีผลบังคับใช้ นั้น96 

หน่วยงานจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 90 วัน ซึ่งหน่วยงานควรมีการเตรียมการล่วงหน้า และพัฒนาระบบ97 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าว การด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในกิจกรรมการรับแจ้ง98 

ความร้องทุกขต์่างท้องที่ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้สามารถบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ99 

ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และควรมีการจัดเก็บสถิติการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ การประเมินความ 100 

พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อน ามาใช้ในการติดตามประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา 101 

การด าเนินการในระยะต่อไป ในส่วนของโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ที่ด าเนินการโดยสภาทนายความ 102 

ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น ควรเตรียมการจัดหาทนายความที่มีความพร้อมในการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร103 

เพิ่มเติม และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่ในการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกกับประชาชนเพิ่มเติมด้วย 104 

2. การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และการใช้มาตรการอื่นร่วม การปล่อยชั่วคราวที่น าระบบประเมิน105 

ความเสี่ยงและการก ากับดูแลหลังการปล่อยตัวมาใช้ เป็นความท้าทายในการปฏิบัติหน้าของผู้พิพากษาที่ต้องใช้ดุลพินิจให้มี106 

ความเหมาะสมกับอัตราโทษในแต่ละคดีและพฤติการณ์ของผู้ต้องหา/จ าเลย ซึ่งหากมีการพัฒนาให้มีประเภทของคดีและอัตรา107 

โทษที่ไม่น าปัจจัยทางด้านทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหา/108 

จ าเลย ได้เข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวและลดความเหลื่อมล้ าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติในประเด็น109 

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการ อาจพิจารณา110 

มาตรการอ่ืนชั่วคราวเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/ผู้ต้องหา และน าเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่ามาใช้ในการด าเนินการด้วย 111 

 112 

 113 

 114 

 115 
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สถานการณ์ปี 2564

การอ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค

(1) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนกระบวนการ
ในการอ�านวยความยุติธรรมที่มีการก�าหนดระยะ
เวลาการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและการตรวจ
สอบความคืบหน้า (2) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของ 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องในกระบวนการยุติธรรมที่มี
การก�าหนดมาตรการคุ ้มครองสิทธิผู ้เสียหาย พยาน  
ผู ้ต ้องหา/จ�าเลยให ้ เข ้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้โดยง่ายและเสมอภาค และ (3) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 
50 ของคู่ความและผู ้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์และด ้อยโอกาสที่ ได ้รับความคุ ้มครอง 
สิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การอ�านวยความยุติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) มุ่งเน้นไปที่
ความรวดเร็วในการด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค   
โดยประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้จาก 
อัตราส่วนของจ�านวนกระบวนการในการอ�านวยความ
ยุติธรรมมีการก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันส�านักงานกิจการยุติธรรมได้
มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว หากแต่ด ้วยข้อจ�ากัด 
ในวิธีการจัดเก็บที่มีการก�าหนดนิยามแตกต่างกัน  
ในเรื่องของกระบวนการปฏิบัติงาน ประเภทความผิด 
และอัตราโทษ ตลอดจนความยากง่ายในการปฏิบัติ
งานในฐานความผิดแต่ละประเภท ท�าให้ไม่สามารถ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR04G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) ร ้อยละ 100 ของจ�านวนกระบวนการในการ
อ�านวยความยุติธรรมที่มีการก�าหนดระยะเวลาการ
ด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบความ
คืบหน้า (2) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่มีการก�าหนด
มาตรการคุ ้มครองสิทธิผู ้เสียหาย พยาน ผู ้ต้องหา/
จ�าเลยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้
โดยง่ายและเสมอภาค และ (3) ร้อยละ 100 ของ
คู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส ที่ได้รับความคุ ้มครองสิทธิและเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรม 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี
ของกองทุนยุติธรรม	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิง จึงได้ประเมิน
สถานการณ์ผ่านตัวชี้วัดแทน โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม 
ป ัจจัยย ่อยที่  8.2 ระบบการพิพากษาคดีอาญามี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเวลา ที่มีคะแนน 
ในปี 2564 เท่ากับปี 2563  ที่ 0.43 ในส่วนของอัตรา
ส่วนการก�าหนดมาตรการคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหาย 
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การอ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค

พยาน ผู้ต้องหา/จ�าเลยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่ายและเสมอภาค ยังไม่มีหน่วยงานจัดเก็บ
ข ้อมูล จึงประเมินสถานการณ์จากดัชนีนิติธรรม  
ปัจจัยย่อยที่ 4.1 มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่มี
การเลือกปฏิบัติ ในปี 2564 ท่ีมีคะแนน 0.51 ลดลง
เล็กน้อย จากปี 2563 คะแนน 0.53  ทั้งนี้ ส�าหรับการ
คุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ของคู่
ความและผู ้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรม ได้สรุป
รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี  
โดยในปี 2564 ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 2,253 
ราย  จากจ�านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ 4,223 ราย 
(ร้อยละ 53) โดยมีอัตราให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2563 ทีได้ด�าเนินการช่วยเหลือ 2,211 ราย จาก
จ�านวนผู ้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 5,642 ราย 
(ร้อยละ 39)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม Big Rock ที่ 1 การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติก�าหนดระยะ
เวลาด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรก่อนบรรจุวาระของรัฐสภา 
ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรม ท�าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าผ่านระบบเทคโนโลยีสนสนเทศได้โดยง่าย 
มีความสะดวกและเข้าถึงกระบวนยุติธรรมได้มากขึ้น  และตามกิจกรรม Big Rock ที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ด�าเนินการออกค�าสั่งเลขที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง
การรับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ�านาจการสอบสวนและออกระเบียบส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติว่าด้วยรายงานประจ�าวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2464 โดยเป็นการท�างานผ่านระบบสารสนเทศของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ระบบ Crime) เพ่ือใช้ในการรับค�าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีต�ารวจทั่วประเทศ ท�าให้พนักงานสอบสวนสามารถรับค�าร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบ และสามารถส่งค�าร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบด�าเนินการอย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ี ส�าหรับการด�าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจให้
ครบทุกสถานีทั่วประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ท�าการประเมินความพึงพอใจจากประชาชน 
ผู ้รับบริการโครงการทนายอาสาประจ�าสถานีต�ารวจท่ัวประเทศจ�านวน 9,689 คน มีความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู ้เสียหาย ผู ้ต ้องหา และจ�าเลย เพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดปริมาณคดีเข้าสู่ระบบอีกทางหนึ่งด้วย  
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....มีผลบังคับใช้ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องด�าเนินการก�าหนด 
ระยะเวลาที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 90 วัน ซ่ึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการเตรียม
การล่วงหน้า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับ 
การด�าเนินการ ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ควรม ี
การซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้สามารถบริการประชาชนผู้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน 
ทั่วประเทศ และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีจะได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมปี 2565 ในโครงการ
ทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ ควรเตรียมการจัดหาทนายความที่มีความพร้อมในการให้บริการตาม 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมควรมีการซักซ้อม
ความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภายหลังพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถด�าเนินการ 
ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด  ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่  
ควรมีการจัดเก็บสถิติการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
เพื่อน�ามาใช้ในการติดตามประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการด�าเนินการในระยะต่อไป  
และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อาจพิจารณาน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่ในการบริการ
เพื่ออ�านวยความสะดวกกับประชาชนเพิ่มเติมด้วย
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สถานการณ์ปี 2564

การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า  
และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

(1) ไม ่ต�่ากว ่าร ้อยละ 50 ของจ�านวนขั้นตอนใน 
การอ� านวยความยุ ติ ธ ร รม ท่ี ใช ้ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อความโปร ่งใส ความสะดวก 
และรวดเร็ว และ (2) ไม่ต�่ากว่าร ้อยละ 50 ของ 
มาตรการ เพื่อคุ ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส 
ในกระบวนการยุติธรรม

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR04G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

 (1) ไม่ต�่ากว่าร ้อยละ 75 ของจ�านวนขั้นตอนใน 
การอ� านวยความยุ ติ ธ ร รมที่ ใ ช ้ น วั ตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร ่งใส ความสะดวก
และรวดเร็ว และ (2) ร้อยละ 100 ของมาตรการ  
เพื่อคุ ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก ให้แก ่เด็ก  
สต รี  ผู ้ สู งอายุ คน พิการ  ห รือ  ผู ้ ด ้ อย โอกาส  
ในกระบวนการยุติธรรม 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การลดความเหลื่อมล�้า ไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรม ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) มุ่งเน้นไปท่ีการให้ประชาชน
เข ้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเท ่าเทียมกันใน 
การเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย มีมาตรการเพื่อคุ้มครอง
ผู ้ต ้องหาและจ�าเลยให้เหมาะสม ครอบคลุมและ
รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด
หรือการคุ้มครองความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและจ�าเลย  
โดยได้ให้มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในข้ันตอนการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือโดยสะดวกและรวดเร็ว อาทิ 
การน�าระบบปฏิบัติการ Justice Fund มาช่วยในขั้น
การท�าส�านวนเพื่อเชื่อมต่อระบบภายในให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ การจัดให้มีช่อง
ทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์และ Application  
Justice Care ที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการและติดตามความคืบหน้าในการด�าเนิน
การได้ตลอด 24  ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาระบบ 

การออกหนังสือรับรองการช�าระเงินในรูปแบบ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์  ท้ั ง น้ี ใ น ส ่ ว น ข อ ง ม า ต ร ก า ร 
เพื่อคุ้มครองหรือ อ�านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ
ยุติธรรม ได ้ประเมินสถานการณ์โดยใช ้ค ่าดัชนี
นิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 8.7 มีกระบวนการที่ชอบด้วย
กฎหมายและประกันสิทธิของผู้ต้องหา ในปี 2564 มี
คะแนน 0.43 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปี 2563 ที่คะแนน 
0.42 คะแนน รวมท้ังจากรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ�า
ปีงบประมาณ 2564 ที่มีการเก็บข้อมูลมาตรการ/
ระบบที่เอื้อต่อการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ มีการ
ก�าหนดแนวปฏิบัติ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ มีผลการ
ประเมินในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เพิ่มขึ้นมาก
จากปี 2562 ท่ีมีประสิทธิภาพอยู ่ที่ร ้อยละ 40.34  
โดยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหน่วยงานได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติ/มาตรการ/หลักเกณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 
13 หน่วยงาน จากจ�านวน 14 หน่วยงาน 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ได้มีการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม Big Rock ท่ี 4 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว  
โดยศาลยุ ติธรรมได ้จัดระบบให ้มีการปล ่อยชั่วคราวได ้ทุกวันโดยไม ่มีวันหยุด ซึ่ งอ�านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนในการเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย ่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
เข ้าร ่วมโครงการ จ�านวน 171 แห ่ง และส�านักงานศาลยุติธรรมได ้ท�าสัญญาเช ่าและติดตั้ งอุปกรณ์ 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ์พร ้อมระบบท่ีเกี่ยวข ้องส�าหรับตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของบุคคลใน 
การปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา/จ�าเลยในศาล จ�านวน 3,352 เครื่อง เพื่อใช้ในศาล
ยุ ติธรรมทั่วประเทศ ในส ่วนของการปล ่อยชั่วคราวที่น�าระบบประเมินความเส่ียงและการก�ากับดูแล 
หลังการปล่อยตัวมาใช้ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประธานศาลฎีกาได้ออกค�าแนะน�าของประธาน 
ศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางส�าหรับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. 2563 และเมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2564 ได้มีค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการใช้มาตรการก�ากับดูแลในระหว่างปล่อยตัว
ชั่วคราว พ.ศ. 2564  ซึ่งมีการให้ค�าแนะน�าให้สามารถปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องเรียกหลักประกัน และสามารถ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพื่อตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ท�าให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราว 
และยกระดับการปล่อยช่ัวคราวให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม Big Rock ที่ 5 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค�าในการสอบสวน  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
มีค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  เรื่อง การบันทึกภาพและเสียง 
การตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียง ในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู ่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การปล่อยช่ัวคราวที่น�าระบบประเมินความเสี่ยงและ 
การก�ากับดูแลหลังการปล่อยตัวมาใช้ เป็นความท้าทายในการปฏิบัติหน้าของผู ้พิพากษาที่ต้องใช้ดุลพินิจ 
ให ้มีความเหมาะสมกับอัตราโทษในแต่ละคดีและพฤติการณ์ของผู ้ต ้องหา/จ�าเลย ซึ่งหากมีการพัฒนา 
ให้มีประเภทของคดีและอัตราโทษท่ีไม่น�าปัจจัยทางด้านทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการพิจารณาให้มาก 
ยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหา/จ�าเลย ได้เข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวช่ัวคราวและลดความเหลื่อมล�้า 
ได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ การบันทึกภาพ 
และเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค�าในการสอบสวน ในระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์
บันทึกภาพและเสียงมาปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการ อาจพิจารณามาตรการอื่นชั่วคราว 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคล/ผู้ต้องหา ในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญาแทน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้การด�าเนินการในระยะต่อไปบรรลุเป้าหมาย ควรพัฒนาประเภท
ของคดีและอัตราโทษท่ีไม ่น�าป ัจจัยทางด ้านทรัพย ์สินมาเป ็นหลักประกันในการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น  
และน�าเทคโนโลยีท่ีมีความคุ ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบปากค�าในการสอบสวน รวมถึงแจ้งผลการด�าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ประชาชน 
ทราบอย่างสะดวกและรวดเร็ว
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ก าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป  
ไว้จ านวน 55 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 8 เรื่อง  
อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 21 เรื่อง อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย (สีส้ม) 22 เรื่อง และอยู่ในระดับขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) 4 เรื่อง ได้น ามาด าเนินการ
ต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 35 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
และอีก 20 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปของ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี  

  

   ด้านเศรษฐกิจ 

5 
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ดา้นเศรษฐกจิ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 05

05
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

เพ่ือยกระดบัศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ กระจายความเจรญิและความ
เขม้แขง็ของภาคสงัคม และปรบับทบาท โครงสรา้ง 
และกลไกสถาบันบรหิารจดัการเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามหลกั PDCA ทีม่บีทบาทส�าคญัตอ่การขับเคลือ่นประเดน็ปฏิรปู 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  

และลดความเหล่ือมล�า้ให้เกดิผลสมัฤทธิ์



สถานะ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
ปี 2563 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม)  กิจกรรม Big Rock 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0502 
0503 
0504 
0513 
0531 
 
0532 
0533 
0534 
0535 
0536 
 

อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
การเพิ่มประสิทธภิาพทางเทคโนโลยี Big data (สนับสนุน) 
การขยายผลโครงการในพระราชดาริกวา่ 4,000 โครงการ 
ทั่วประเทศ 
การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
การพัฒนาแหล่งน  าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 
ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming 
การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา 
การจัดตั ง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
 
 

  
 
 
 
 
BR0501 

 
 
 
 
 
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

0501 
0523 
 
0509 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน 
 
อุตสาหกรรมสุขภาพ 
 
 

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง 

0507 
0514 
 
0516 
 
0530 
0539 
0540 
0554 
 
 
0529 
0541 
0547 
0548 
0551 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกจิ หนว่ยงานดูแลควบคุมด้าน
กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน) 
การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกจิ วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สนับสนุน) 
การตั งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตารท์อัพและสเกลอพั 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน 
การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบรหิารการส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 
 
การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
การจัดตั งกองทุน Social Investment Fund (SIF) 
การบริหารจัดเกบ็ภาษ ี
ระบบภาษ ี
ปฏิรูปสถาบันเพือ่การบรหิารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
BR0503 

 
 
 
 
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเปา้หมาย 

 
0517 
 
0518 
 
0519 
0520 
0521 
 
0522 
0524 
0525 
0526 
0527 
 
0505 
0506 
0512 
 
0515 
0552 
0553 
 
0555 

การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกจิ ความยากง่ายในการท าธุรกจิ 
(สนับสนุน) 
Regional Integration Committee: คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
Regional Headquarters/ศูนย์วิจยัและพัฒนา/Trading Centers/ 
Treasury Centers 
Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานในประเทศ 
Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระดับภูมิภาค 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
การเพิ่มประสิทธภิาพทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 
คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ ์(สนับสนุน) 
การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) 
การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรม 
การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

  
 
 
 
 
 
BR0504 

 
 
 
 
 
 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย
ในภูมิภาค (Regional Trading/Investment 
Center) 

0508 
0510 
0511 
0528 
0537 
 
0538 
 
 
0542 
 
0543 
0544 
0545 
0546 

อุตสาหกรรมการศึกษา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาชวีศึกษา (สนับสนุน)  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุดมศึกษา (สนับสนุน)  
การจัดตั งศูนย์กลางการวิจยัและพัฒนา 
การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเช่ือมโยง
แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
 
การจัดตั งส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลื่อมล  า 
การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 
การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจบุัน 
ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) 
เงินบ านาญ 

 
 

 
 
 
BR0505 

 
 
 
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

0549 
0550 

การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน 
การสร้างความมีส่วนรว่มจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล  า 

   

 
 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีเ่ป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกจิกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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CR05
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นเศรษฐกิจ



 
0517 
 
0518 
 
0519 
0520 
0521 
 
0522 
0524 
0525 
0526 
0527 
 
0505 
0506 
0512 
 
0515 
0552 
0553 
 
0555 

การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกจิ ความยากง่ายในการท าธุรกจิ 
(สนับสนุน) 
Regional Integration Committee: คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
Regional Headquarters/ศูนย์วิจยัและพัฒนา/Trading Centers/ 
Treasury Centers 
Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานในประเทศ 
Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื นฐานระดับภูมิภาค 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
การเพิ่มประสิทธภิาพทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 
คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ ์(สนับสนุน) 
การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) 
การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรม 
การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

  
 
 
 
 
 
BR0504 

 
 
 
 
 
 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย
ในภูมิภาค (Regional Trading/Investment 
Center) 

0508 
0510 
0511 
0528 
0537 
 
0538 
 
 
0542 
 
0543 
0544 
0545 
0546 

อุตสาหกรรมการศึกษา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาชวีศึกษา (สนับสนุน)  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุดมศึกษา (สนับสนุน)  
การจัดตั งศูนย์กลางการวิจยัและพัฒนา 
การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเช่ือมโยง
แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
 
การจัดตั งส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลื่อมล  า 
การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 
การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจบุัน 
ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) 
เงินบ านาญ 

 
 

 
 
 
BR0505 

 
 
 
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

0549 
0550 

การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน 
การสร้างความมีส่วนรว่มจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล  า 

   

 
 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีเ่ป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกจิกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G01 

 
ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 และปี 2565 เนื่องจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย 
IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จากการจัดอันดับจ านวน 64 ประเทศ โดยมีอันดับสูงขึ น
จากอันดับที่ 29 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ นของประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)  
ทีป่รับตัวดีขึ น 3 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 20 ในขณะที่ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 
มีการปรับตัวดีขึ น 2 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 และการศึกษา (Infrastructure) ยังคงปรับตัวดี 1 อันดับมาอยู่ที่
อันดับ 43 อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับลดลงถึง 7 
อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 จากอันดับที่ 14 ในปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การค้าและการลงทุนของ
ประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการ
ส่งออกสินค้า และสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 
 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G02 

 
กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 และปี 2565 เนื่องจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ด้านรายได้ จะมีการจัดท าทุก 2 ปี ดังนั นการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปี 2563  
จึงเป็นการเทียบเคียงจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย ซึ่งมีการจัดท าข้อมูลเป็นรายปี เป็นการ
สะท้อนรายจ่ายด้านอุปโภคและบริโภคหรือรายจ่ายพื นฐานที่จ าเป็น ซึ่งพบว่า ในปี 2563 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่

  ส้ม   ส้ม 

  ส้ม   ส้ม 
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สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G01 

 
ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 และปี 2565 เนื่องจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย 
IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จากการจัดอันดับจ านวน 64 ประเทศ โดยมีอันดับสูงขึ น
จากอันดับที่ 29 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ นของประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)  
ทีป่รับตัวดีขึ น 3 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 20 ในขณะที่ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 
มีการปรับตัวดีขึ น 2 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 และการศึกษา (Infrastructure) ยังคงปรับตัวดี 1 อันดับมาอยู่ที่
อันดับ 43 อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับลดลงถึง 7 
อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 21 จากอันดับที่ 14 ในปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การค้าและการลงทุนของ
ประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อตัวชี วัดที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการ
ส่งออกสินค้า และสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 
 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G02 

 
กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
ระดับเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 และปี 2565 เนื่องจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ด้านรายได้ จะมีการจัดท าทุก 2 ปี ดังนั นการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปี 2563  
จึงเป็นการเทียบเคียงจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย ซึ่งมีการจัดท าข้อมูลเป็นรายปี เป็นการ
สะท้อนรายจ่ายด้านอุปโภคและบริโภคหรือรายจ่ายพื นฐานที่จ าเป็น ซึ่งพบว่า ในปี 2563 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่

  ส้ม   ส้ม 

  ส้ม   ส้ม 

เสมอภาคด้านรายจ่ายอยู่ที่ 0.350 โดยเพ่ิมขึ นจาก 0.348 ในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียม 
ด้านรายจ่ายมีการเพ่ิมขึ นในปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
รายจ่ายของครัวเรือนในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
และรายจ่ายในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีทิศทางเดียวกันและมีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อพิจารณาจาก 
ค่าเป้าหมายที่ตั งไว้ในปี 2565 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้อยู่ที่ 0.41 นับว่ายังมีความท้าทายอย่าง
สูงในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G03 

 
ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีการบรรลุเป้าหมายในปี 
2564 และปี 2565 เนื่องจากในปี 2564 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 20 ปรับอันดับดี
ขึ นจากปีก่อนที่อันดับ 23 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์อันดับที่ 5 
อินโดนีเซียอันดับที่ 26 มาเลเซียอันดับที่ 30 และฟิลิปปินส์อันดับที่ 45 ตามล าดับ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยย่อย 
คือ ฐานะการคลัง (Public Finance) นโยบายภาษี (Tax Policy) กรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institutional 
Framework) กฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และกรอบการบริหารด้านสังคม (Societal 
Framework) ที่สะท้อนภาพกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะด้านนโยบายภาษีที่อยู่ในอันดับสูง ในขณะที่อันดับของปัจจัยย่อยกฎหมายด้านธุรกิจ อาทิ พ .ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การจดทะเบียนจัดตั งธุรกิจใหม่ และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ถูกจัดอันดับอยู่
ในล าดับท้าย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม เพ่ือให้สามารถรักษาอันดับของประเทศไทยด้านประสิทธิภาพภาครัฐได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  

  เขยีว   เขยีว 
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เสมอภาคด้านรายจ่ายอยู่ที่ 0.350 โดยเพ่ิมขึ นจาก 0.348 ในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียม 
ด้านรายจ่ายมีการเพ่ิมขึ นในปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
รายจ่ายของครัวเรือนในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้
และรายจ่ายในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีทิศทางเดียวกันและมีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อพิจารณาจาก 
ค่าเป้าหมายที่ตั งไว้ในปี 2565 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้อยู่ที่ 0.41 นับว่ายังมีความท้าทายอย่าง
สูงในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

 
CR05G03 

 
ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีการบรรลุเป้าหมายในปี 
2564 และปี 2565 เนื่องจากในปี 2564 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 20 ปรับอันดับดี
ขึ นจากปีก่อนที่อันดับ 23 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์อันดับที่ 5 
อินโดนีเซียอันดับที่ 26 มาเลเซียอันดับที่ 30 และฟิลิปปินส์อันดับที่ 45 ตามล าดับ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยย่อย 
คือ ฐานะการคลัง (Public Finance) นโยบายภาษี (Tax Policy) กรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institutional 
Framework) กฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และกรอบการบริหารด้านสังคม (Societal 
Framework) ที่สะท้อนภาพกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะด้านนโยบายภาษีที่อยู่ในอันดับสูง ในขณะที่อันดับของปัจจัยย่อยกฎหมายด้านธุรกิจ อาทิ พ .ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การจดทะเบียนจัดตั งธุรกิจใหม่ และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ถูกจัดอันดับอยู่
ในล าดับท้าย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม เพ่ือให้สามารถรักษาอันดับของประเทศไทยด้านประสิทธิภาพภาครัฐได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  

  เขยีว   เขยีว 

สาระส่าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด่าเนินงานประจ่าปี 2564 

BR0501 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
กษ. 

มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างจาก
เกษตรแบบดั งเดิมพัฒนาไปสู่
เกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร
และต่อยอดการพัฒนาไปสู่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ  
(Bioeconomy) โดยการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่าเ พ่ิม และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มู ลค่าสู ง  ซึ่ งจะ
สร้ างมูลค่า เ พ่ิมกับห่วงโซ่
คุณค่าภาคเกษตร เชื่อมโยง
กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น 
(Circular Economy) ที่
ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุดภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสั งคมและการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุล มั่นคง และเติบโตได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ โ ล ก 
ต ล อ ด จ น ยั ง จ ะ เ ป็ น ก า ร
กระจายรายได้สู่ เกษตรกร
อย่างทั่วถึง 

☺ การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะท างานด้าน
การประสานการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจประเด็นการสร้างเกษตร
มูลค่าสูง โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมสรุป
ได้ดังนี  (1) ปรับเปลี่ยนพื นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และ
ไม่เหมาะสมกับพื นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี ยง ปศุสัตว์และประมง
ที่มีมูลค่าสู ง ด าเนินการพัฒนาที่ดินเ พ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
จ านวน 93,297 ไร่ ในพื นที่ 49 จังหวัด (2) สนับสนุนการท า
การเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย  มีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จ านวน 74,667 ไร่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในแปลงใหญ่
ด้านพืชเน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด และการเชื่อมโยง
ตลาด จ านวน 2,395 แปลง และส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ประมง จ านวน 2 กลุ่มสัตว์น  า (3) ขยายพื นที่ชลประทาน
ให้ เกษตรกรมีน  าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้ด าเนินโครงการ
ด้านชลประทานจ านวนรวมกว่า  9,547 รายการงาน  
มีรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการชลประทานขนาดใหญ่  
(ด้านพัฒนาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นที่ชลประทาน) 13 โครงการ 
(4) พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพการเกษตร มีการด าเนินงานเก่ียวกับ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพ่ือด ารงรักษาพันธุ์ดี 
พันธุ์เฉพาะ รวมทั งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร (5) พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ มีการ
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีการ
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สาระส่าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด่าเนินงานประจ่าปี 2564 

BR0501 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
กษ. 

มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างจาก
เกษตรแบบดั งเดิมพัฒนาไปสู่
เกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร
และต่อยอดการพัฒนาไปสู่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ  
(Bioeconomy) โดยการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่าเ พ่ิม และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มู ลค่าสู ง  ซึ่ งจะ
สร้ างมูลค่า เ พ่ิมกับห่วงโซ่
คุณค่าภาคเกษตร เชื่อมโยง
กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น 
(Circular Economy) ที่
ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุดภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสั งคมและการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุล มั่นคง และเติบโตได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนให้
เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถ
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ โ ล ก 
ต ล อ ด จ น ยั ง จ ะ เ ป็ น ก า ร
กระจายรายได้สู่ เกษตรกร
อย่างทั่วถึง 

☺ การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะท างานด้าน
การประสานการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจประเด็นการสร้างเกษตร
มูลค่าสูง โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวมสรุป
ได้ดังนี  (1) ปรับเปลี่ยนพื นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และ
ไม่เหมาะสมกับพื นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี ยง ปศุสัตว์และประมง
ที่มีมูลค่าสู ง ด าเนินการพัฒนาที่ดินเ พ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
จ านวน 93,297 ไร่ ในพื นที่ 49 จังหวัด (2) สนับสนุนการท า
การเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย  มีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จ านวน 74,667 ไร่ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในแปลงใหญ่
ด้านพืชเน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด และการเชื่อมโยง
ตลาด จ านวน 2,395 แปลง และส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ประมง จ านวน 2 กลุ่มสัตว์น  า (3) ขยายพื นที่ชลประทาน
ให้ เกษตรกรมีน  าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้ด าเนินโครงการ
ด้านชลประทานจ านวนรวมกว่า  9,547 รายการงาน  
มีรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการชลประทานขนาดใหญ่  
(ด้านพัฒนาแหล่งน  าและเพ่ิมพื นที่ชลประทาน) 13 โครงการ 
(4) พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพการเกษตร มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพ่ือด ารงรักษาพันธุ์ดี 
พันธุ์เฉพาะ รวมทั งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร (5) พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ มีการ
ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีการ
บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ จ านวน 12,473 แห่ง (6) สร้างผู้ประกอบการ
เกษตร (Smart Farmer) ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer รวม 31,138 ราย (7) ส่งเสริมเกษตรกรให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการผลักดันการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big 
Data Center: NABC) โดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data 
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดท าข้อมูลด้านการเกษตร โดยได้มีความ โดยมีการรวบรวม
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาค
เกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั งสินค้า การตลาด ทรัพยากร 
ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั งในและ
ต่างประเทศ และครอบคลุมพื นที่ทั ง 77 จังหวัด เพ่ือน าไปใช้
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ  

BR0502 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
กก. 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่าน
โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข (Happy 
Model) กินดี อยู่ดี ออกก าลังกายดี 
แบ่งปันสิ่งดี ๆ โดยจะเป็นแนวทาง
และเครื่องมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสู ง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 
Medical & Wellness Hub ที่จะ
ช่ ว ย ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ
นักท่องเที่ยวและผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือสร้างงานและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจน
ยังสามารถน าแนวคิด เศรษฐกิจ

☺ การด า เนินงาน เป็น ไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้รับผิดชอบ
หลัก ร่วมกับคณะท างานด้านการประสานขับเคลื่อน
และติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ได้ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ (1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/จุดเรียนรู้  และ
ซ่อมแซมภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่อง เที่ ยวที่ ไ ด้ ม าตรฐานและมีคุณภาพรองรั บ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม (2) โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทย ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการ
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บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ จ านวน 12,473 แห่ง (6) สร้างผู้ประกอบการ
เกษตร (Smart Farmer) ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer รวม 31,138 ราย (7) ส่งเสริมเกษตรกรให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการผลักดันการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big 
Data Center: NABC) โดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data 
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดท าข้อมูลด้านการเกษตร โดยได้มีความ โดยมีการรวบรวม
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาค
เกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั งสินค้า การตลาด ทรัพยากร 
ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั งในและ
ต่างประเทศ และครอบคลุมพื นที่ทั ง 77 จังหวัด เพ่ือน าไปใช้
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ  

BR0502 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
กก. 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่าน
โมเดลอารมณ์ดีมีความสุข (Happy 
Model) กินดี อยู่ดี ออกก าลังกายดี 
แบ่งปันสิ่งดี ๆ โดยจะเป็นแนวทาง
และเครื่องมือในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสู ง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น 
Medical & Wellness Hub ที่จะ
ช่ ว ย ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ
นักท่องเที่ยวและผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพ่ือสร้างงานและกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจน
ยังสามารถน าแนวคิด เศรษฐกิจ

☺ การด า เนินงาน เป็น ไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้รับผิดชอบ
หลัก ร่วมกับคณะท างานด้านการประสานขับเคลื่อน
และติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ได้ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ (1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/จุดเรียนรู้  และ
ซ่อมแซมภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่อง เที่ ยวที่ ไ ด้ ม าตรฐานและมีคุณภาพรองรั บ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม (2) โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทย ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการ

สร้ า งส รรค์ ม า ใช้ ค วบคู่ กั บกา ร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะ
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
กา ร จ้ า ง ง าน เ พ่ิ มมากขึ น  อ าทิ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น อาหาร 
และความงาม 

ท่องเที่ยวเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (3) โครงการ
พัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตรา
สัญลักษณ์ (Storytelling To branding) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับพื นที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนเมืองสร้างสรรค์ 
เพ่ือจัดท าโครงการและกิจกรรมน าร่องเพ่ือพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ (4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส าราญ และกีฬา ตามประเภท 3 
(ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่ งน า เรือ 
ยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยายระยะการ
จอดเรือ  

BR0503 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

สสว. 
 

มุ่งเน้นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ที่เป็นแกนกลางส าคัญของ
เศรษฐกิจไทย มีความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการเติบโต
ของประเทศ และเป็นภาคส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 
มีบทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ที่ SMEs ประเทศไทยประสบปัญหาในการ
แข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เนื่องจากการ
ผลิตขนาดเล็กท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จาก
การประหยัดต้นทุนจากการขยายขนาด 
(Economy of Scale) รวมทั งไม่มีอ านาจ
ต่อรองและไม่สามารถเข้าถึงตลาดในระดับ
ใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ 

☺ การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่ ง ได้ด าเนินมาตรการด้านสินเชื่อ เ พ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ น การเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสทางการค้ากับภาครัฐ  
การพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้ดิจิทัลในการ
ด าเนินธุรกิจ และการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื อ
ต่อการด าเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ความรู้ และการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทาง
ธุรกิจ  โดยมีการด า เนินการที่ส าคัญ อาทิ  
(1) โครงการ DR BIZ การปรับปรุงโครงสร้าง
ห นี ลู ก ห นี ธุ ร กิ จ ที่ มี เ จ้ า ห นี ห ล า ย ร า ย  
(2) โครงการค  าประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9)  
(3) โครงการค  าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ 
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) 143

CR05
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นเศรษฐกิจ



สร้ า งส รรค์ ม า ใช้ ค วบคู่ กั บกา ร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะ
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
กา ร จ้ า ง ง าน เ พ่ิ มมากขึ น  อ าทิ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น อาหาร 
และความงาม 

ท่องเที่ยวเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (3) โครงการ
พัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตรา
สัญลักษณ์ (Storytelling To branding) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับพื นที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนเมืองสร้างสรรค์ 
เพ่ือจัดท าโครงการและกิจกรรมน าร่องเพ่ือพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ (4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส าราญ และกีฬา ตามประเภท 3 
(ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่ งน า เรือ 
ยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยายระยะการ
จอดเรือ  

BR0503 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

สสว. 
 

มุ่งเน้นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ที่เป็นแกนกลางส าคัญของ
เศรษฐกิจไทย มีความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการเติบโต
ของประเทศ และเป็นภาคส่วนส าคัญ 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 
มีบทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ที่ SMEs ประเทศไทยประสบปัญหาในการ
แข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เนื่องจากการ
ผลิตขนาดเล็กท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จาก
การประหยัดต้นทุนจากการขยายขนาด 
(Economy of Scale) รวมทั งไม่มีอ านาจ
ต่อรองและไม่สามารถเข้าถึงตลาดในระดับ
ใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ 

☺ การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่ ง ได้ด าเนินมาตรการด้านสินเชื่อ เ พ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ น การเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสทางการค้ากับภาครัฐ  
การพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้ดิจิทัลในการ
ด าเนินธุรกิจ และการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื อ
ต่อการด าเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ความรู้ และการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทาง
ธุรกิจ  โดยมีการด า เนินการที่ส าคัญ อาทิ  
(1) โครงการ DR BIZ การปรับปรุงโครงสร้าง
ห นี ลู ก ห นี ธุ ร กิ จ ที่ มี เ จ้ า ห นี ห ล า ย ร า ย  
(2) โครงการค  าประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9)  
(3) โครงการค  าประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ 
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) 
(4) โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคน 
สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional 
to MSME) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(5) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 

BR0504 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทนุของไทยในภูมิภาค (Regional 
Trading/Investment Center) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 

มุ่ ง เน้นการวางยุทธศาสตร์ เชิ งรุก 
เ พ่ื อผลั กดั น ให้ ป ระ เทศไทย เป็ น
ศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนที่
เชื่อมโยงกับการลงทุนในต่างประเทศ 
และส่งเสริมหรือปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอื อให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอด ในการอ านวยความ
สะดว กข อง ก า ร ปร ะก อบ ธุ ร กิ จ 
ในประเทศ ตลอดจนสภาพแวดล้อม 
ที่ เ กื อ ห นุ น ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไท ย เ ป็ น
ศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
รวมทั งพัฒนาหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้ก้าวสู่ความเป็นสากลและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ น 

☺ การด าเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะ เ วลาที่ ก่ า หนด ไ ว้ ใ นแผนขั บ เ คลื่ อ นฯ  
โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยด าเนินการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยง (Connectivity) พร้อมทั งสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค มีการก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ ธุ รกิ จการ เงิ น  
การประกันภัยและการบริการ ทั งนี  มีการด าเนินการ
ที่ส าคัญ อาทิ (1) ออกแบบและจัดท าต้นแบบของ
ระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (National 
Digital Trade Platform) (2) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. .... (3) การเชื่อมโยง
ข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document 
(ACDD) ผ่าน ASEAN Single Window ได้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันแล้ว จ านวน 5 ประเทศ ด้านการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อื อต่อการเป็นศูนย์กลาง 
ด้ านการค้ า และการล งทุน ในภู มิ ภ าค  มี ก า ร
ด าเนินการที่ส าคัญ (4) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ในพื นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (5) การก าหนด
มาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนัก
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาท างานและพักอาศัย 
ในประเทศไทย 144

CR05
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นเศรษฐกิจ



BR0505 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
อว. 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
คนในทุกระดับและทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน หรือแรงงาน โดย
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่
จ า เป็ น  เ พ่ือ เป็ นพลั ง ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการน า
ระบบทวิภาคีที่มีการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับ
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการมาใช้ในการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้
เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการผลิต
ก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่เป็นเป้าหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั งการให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาแรงงานผู้สูงวัยที่สามารถ
ท างานได้ตามศักยภาพ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเดิม และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริหาร 

☺ การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยการพัฒนาศักยภาพ
คนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างและ
พัฒนาก าลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพ่ือเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีการด าเนินการออกแบบ
หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non 
degree) ออกแบบกาพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill, 
Re Skill and New Skill) ตลอดจนการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างกลุ่มภาตี
การศึกษาและท างานส าหรับตอบโจทย์ภาคการผลิตและ
การบริหารอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ ดังนี  (1) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ และ
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั งหมด 37 
(2) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตก าลังคน
อาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เป็นช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความ
ช านาญขั นสูง ตามมาตรฐานสากล (3) ขับเคลื่อนก าลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) จ านวน 8 สาขาวิชาชีพ 
ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั งได้มี
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 4 สาขาวิชาชีพ และ  
1 มาตรฐานสมรรถนะ และได้พัฒนาโมเดลหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในยุคความปรกติใหม่ (New normal) เพ่ือการ
สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit bank)  
(4) จัดท าชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ 
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(5) ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามคุณวุฒิมาตรฐาน
อาชีพและวิชาชีพ ในโครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ (6) ฝึกอบรมแรงงาน
ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท างานในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้แรงงานมี
ความสามารถ เข้ามาท างานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ น  

 
  

สถานะการจัดท่าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท า
กฎหมาย 7 ฉบับ  โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี  
รายช่ือกฎหมายที่ด่าเนินการ

จัดท่า/ปรับปรุง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522  

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 

2. พระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 

3. พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 ✓ มีการออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ท างาน การออกใบอนุญาตท างานและการแจ้งการ
ท างานของคนต่างด้าว ซึ่งรวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานตามกฎหมาย BOI กฎหมายปิโตรเลียม หรือ
กฎหมายอื่น 

4. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 
 

5. ร่างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

 ✓ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างด าเนินการสอบถามความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 ✓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  ...)  
ที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (โดยส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งออกตั งแต่มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ) 

7. พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 

 ✓ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการย่ืนอุทธรณ์และวิธี พิจารณาในการวิ นิจฉัย
อุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้พิจารณาตามประเด็นข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและให้รับความเห็นของ

146

CR05
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นเศรษฐกิจ



สถานะการจัดท่าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท า
กฎหมาย 7 ฉบับ  โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี  
รายช่ือกฎหมายที่ด่าเนินการ

จัดท่า/ปรับปรุง 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522  

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 

2. พระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 

3. พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

 ✓ มีการออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ท างาน การออกใบอนุญาตท างานและการแจ้งการ
ท างานของคนต่างด้าว ซึ่งรวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานตามกฎหมาย BOI กฎหมายปิโตรเลียม หรือ
กฎหมายอื่น 

4. ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง 
 

5. ร่างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

 ✓ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างด าเนินการสอบถามความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 ✓ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่  ...)  
ที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (โดยส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งออกตั งแต่มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ) 

7. พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 

 ✓ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการยื่นอุทธรณ์และวิธี พิจารณาในการวินิจฉัย
อุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้พิจารณาตามประเด็นข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและให้รับความเห็นของ
กรุ ง เทพมหานครไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั งนี  กระทรวงมหาดไทย 
เสนอว่า พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้มี
ผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บัญญัติให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั งฉบับ 
และได้ก าหนดเรื่องการอุทธรณ์ในส่วนของผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมือง
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองส่วน 5 ท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผังหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แล้วแต่กรณี มีค าสั่งหรือหนังสือ
แจ้งไปยังบุคคลเกี่ยวกับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
บุคคลนั นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว
ได้ประกาศ เผยแพร่ รวมถึงการก ากับ ดูแล ฝึกอบรม
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 

 
ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 
1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีข้อจ ากัด ส่งผลให้แผนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วน จึงควรเร่งฟ้ืนฟูภาคเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงกิจกรรมโครงการ  
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศ 
เช่น การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ  
ด้านการเงิน การประกันภัย และการบริการ รวมถึงการเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย โดยเร่งปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” และพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริการ SMART Visa เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น 
2. การปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเศรษฐกิจ โดยแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั งการหารือเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม ใช้ระยะเวลา
นานในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง ฉะนั นประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทั งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือลดความซ  าซ้อนในการด าเนินการ การอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล รวมทั งหารือแนวทางและปรับแผนการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ที่มา: IMD

สถานการณ์ปี 2564

ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

1) ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไม ่ต�่ากว ่า 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
2 )  อั น ดั บ ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ นก า ร แข ่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International Institute for Management 
Development: IMD) อยู่ในกลุ่มท่ี 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับท้ังหมด

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย IMD  
ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 28  
จากการจัดอันดับจ� านวน 64 ประ เทศ โดยมี 
อันดับสูงขึ้นจากอันดับท่ี 29 ในปี 2563 ซึ่งเป็นผล
จากการปรับตั วดี ขึ้ นของประสิทธิภาพภาค รัฐ  
(Government Efficiency) ที่ปรับตัวดีข้ึน 3 อันดับ 
ม า อ ยู ่ ที่ อั น ดั บ  2 0  เ ป ็ น ผ ล จ า ก ภ า พ ลั ก ษ ณ ์ 
ความโปร ่ ง ใสในการด� า เ นินงานของภาครั ฐที่ ม ี
การปรับตัวดีขึ้น และการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บการด� า เนิ นธุ รกิ จที่ ไ ด ้ 
ด� า เ นินการมาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  ในขณะที่ ป ั จ จั ย 
หลั กด ้ านประสิทธิภาพภาคธุ ร กิจ  (Bus iness  
Efficiency) มีการปรับตัวดีข้ึน 2 อันดับ มาอยู ่ ท่ี
อันดับ 21 เนื่องจากความพยายามของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจที่สนับสนุนการจ ้างงานและการพัฒนา
บุคลากรให้อยู่รอดในตลาดแรงงานและโครงสร้างพ้ืน
ฐานเพื่ อการสาธารณูปโภค โครงสร ้ างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยี และการศึกษา (Infrastructure)  
ยั ง ค ง ป รั บ ตั ว ดี  1  อั น ดั บ ม า อ ยู ่ ที่ อั น ดั บ  4 3  
เน่ืองจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR05G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

1) ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไม่ต�่ากว่าร้อย
ละ 2.5 ต่อปี 
2 )  อั น ดั บ ค ว ามส าม า ร ถ ใ นก า ร แข ่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International Institute for Management 
Development: IMD) อยู่ในกลุ่มที่ 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยสถาบัน	IMD

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับ
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงถึง 7 อันดับ มาอยู่ที่
อันดับ 21 จากอันดับที่ 14 ในปี 2563 โดยสาเหตุ
หลักมาจากสถานการณ์การค้าและการลงทุนของ
ประเทศในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เ ช้ือโควิด-19 ที่ส ่ งผลต ่อตัวชี้ วัดที่ เกี่ ยวข ้องกับ 
การน�าเข้าและการส่งออกสินค้า และสถานการณ ์
การลงทุนจากต่างประเทศ
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ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศในส ่ วนของผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ 
ในปี 2563 อยู ่ที่ร ้อยละ -5.53  โดยภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ อยู ่ที่ ร ้อยละ -2.45,  
-5.03 และ -6.20 ตามล�าดับ ในขณะท่ีปีก่อนหน้า 
ผลิตภาพการผลิตรวมอยู่ที่ร้อยละ 1.67 ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และ บริการ อยู่ท่ีร้อยละ  0.63, 2.31, 
และ 2.31 ตามล�าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภาพรวม
และผลิตภาพในสาขาต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
อันเป ็นผลจากสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคบริการท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดอันเป็นผลจากมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดในการจ�ากัดการเดินทางท�าให้นักท่องเที่ยวลดลงไปเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นจากสถานการณ์ 
ตัวชี้วัดดังกล ่าวผนวกกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะทาง 
ด ้านเศรษฐกิจท่ีแม ้ว ่าจะมีการปรับตัวดีขึ้น แต ่ยังคงต ้องใช ้เวลาในการฟื ้นตัวทั้งเศรษฐกิจในประเทศ 
และระหว่างประเทศ จึงเป็นความท้าทายอย่างสูงส�าหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้  (1) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่รวบรวม
งานบริการด้านการเกษตร องค์ความรู้ด้านการเกษตร และเช่ือมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วย
งานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ในแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่าง ๆ รวมถึงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐที่ได้ 
จัดท�าชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร (Farmer ONE) รองรับข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
ของประเทศ (2) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการสนับสนุนให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซ่ึงมีจ�านวนการขึ้น
ทะเบียนของผู้ประกอบการ 100,752 ราย จ�านวนสินค้า/บริการ 661,492 รายการ และมีมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากผู้ประกอบการ SME ท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับ สสว. จ�านวน 551,306 ล้านบาท รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
ผู ้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ส่งเสริมการท�าธุรกิจออนไลน์ อาทิ ให้ความรู ้เกี่ยวกับ 
การท�าธุรกิจออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ และการพัฒนา Application : SME CONNEXT โดยการสร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการแบบออนไลน์ (Market Place Online) เป็นการส่งเสริม 
ให้เกิดระบบนิเวศส�าหรับ SME ท�าให้ผู ้ประกอบการ SME มีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน (3) การพัฒนาและ 
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ด้านการท่องเที่ยวได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับเรือส�าราญ โดยให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน�าเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยายระยะเวลาการจอดเรือ  
โดยกรมศุลกากรมีประกาศกรมศุลกากร ท่ีได้มีผลบังคับใช้เมื่อกุมภาพันธ์ 2564  ด้านการส่งเสริมการค้า 
และการลงทุน ได้มีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 อีกท้ัง ทบทวนสิทธิประโยชน์การลงทุนในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือจูงใจนักลงทุน และปรับปรุง
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู ่แข่ง ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศให้สูงข้ึน 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเดินทางข้ามจังหวัด และมีข้อบังคับในการรวมตัวอย่างเข้มงวด ส่งผลให้การด�าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม Big Rock ท้ัง 5 ประเด็น ไม่เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมไปสู ่การด�าเนินการแบบออนไลน์ แต่ในบางกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องลงพื้นที่ยังต้อง 
ชะลอออกไปก่อน อย่างไรก็ดี การฟื ้นฟูศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากผลกระทบที่ได้รับ 
อย่างรุนแรงก่อนหน้ามีการปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่องแม้ว ่าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่ว ่าจะเป็นการฟื ้นตัว 
ของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการผลิต การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบาย
การเปิดประเทศของภาครัฐ รวมถึงการฟื ้นตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ จะเป็นปัจจัยบวก 
ที่มีส่วนสนับสนุนส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใกล้เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ แม้ว่าอาจยัง 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาท่ีก�าหนด  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ควรให้ความส�าคัญกับประเด็นขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ ดังนี้ (1) เร ่งฟื ้นฟูภาคเศรษฐกิจจริงให้เกิดการฟื ้นตัว 
ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ Big Rock ท้ัง 5 โดยเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 แล้วหน่วยงานควรเร่งปรับปรุงกิจกรรมโครงการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดด�าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยเร็ว เพ่ือให้
สามารถด�าเนินกิจกรรมภายใต้ Big Rock ทั้ง 5 ได้ตามที่ก�าหนดไว้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง  
และ (2) เร่งรัดการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศ เช่น การด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ก่ียวข้องกับการอ�านวยความสะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัย 
และการบริการ รวมถึงการเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ  ตลอดจนการก�าหนดมาตรการ
จูงใจและอ�านวยความสะดวกแก ่นักลงทุนต ่างชาติที่ เข ้ามาท�างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
โดยเร่งปรับปรุงเง่ือนไขวีซ่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART 
Visa เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให ้สะดวกและรวดเร็วยิ่ งขึ้น นอกจากนี้  ควรให ้ความส�าคัญ 
ในการร่วมกับเอกชนในการขับคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5
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สถานการณ์ปี 2564

กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR05G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
เนื่ องจากสัมประสิทธิ์ ความไม ่ เสมอภาค (G in i  
Coefficient) ด้านรายได้ จะมีการจัดท�าทุก 2 ปี  
ดังนั้นการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2563 จึงเป็นการเทียบเคียงจากสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย ซึ่งมีการจัดท�าข้อมูล
เป ็นรายป ี เป ็นการสะท้อนรายจ ่ายด ้านอุปโภค 
และบริโภคหรือรายจ่ายพื้นฐานท่ีจ�าเป็น ซ่ึงพบว่า  
ในป ี  2563 ค ่ าสัมประสิท ธ์ิความไม ่ เสมอภาค 
ด้านรายจ่ายอยู ่ที่  0.350 โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.348  
ในป ี  2562 แสดงให ้ เห็นว ่ าความไม ่ เท ่ า เทียม 
ด้านรายจ่ายมีการเพิ่มขึ้นในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีส ่งผลกระทบ 
ต่อรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนในทุกภาคส่วน 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแนวโน้มค ่าสัมประสิทธิ ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้และรายจ่ายในช่วงกว่า 
10 ป ีที่ ผ ่ านมา แม ้ว ่ าจะมีทิศทางเดียวกันและ 
มีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อพิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในปี 2565 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด ้านรายได ้อยู ่ที่  0 .41 นับว ่ายังมีความท ้าทาย 
อย่างสูงในการบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	coefficient)	
ของรายได้และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การขับเคลื่อนเพื่อมุ ่งเน ้นให ้เกิดการกระจายความเจริญและความเข ้มแข็ง 
ของภาคสังคม ได้มีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การผลักดัน 
ให้เกษตรกรด�าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท�าเกษตรมูลค่าต�่าและไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปสู ่การปลูกพืช 
การปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยได้ด�าเนินการพัฒนาท่ีดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ�านวน 93,297 ไร่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด (2) การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
แปลงใหญ่จ�านวน 4,209 แปลง โดยพัฒนาคุณภาพดิน ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในเกษตรแปลงใหญ่ด้านพืช 
เน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 
การผลักดันแปลงใหญ่ท่ีมีความพร้อมมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนโดยใช ้เกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมและ 
เชื่อมโยงตลาด (3) การสร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร/ 
ผู ้ประกอบการในแต่ละชนิดสินค้าและยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมในเชิงธุรกิจมากขึ้น  
โดยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
รวม 31,138 ราย และ (4) การสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ชุมชนจ�านวน 80 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร  
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย และของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมาได้ส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมภายใต้ Big Rock ทั้ง 5 ประเด็น เนื่องจากมาตรการการป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้มีข้อจ�ากัดในการเดินทางระหว่างพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ และการรวมกลุ่ม 
ในการท�ากิจกรรม จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ แม้ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้างแล้ว แต่ยังคงมีหลายกิจกรรมที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ 
นอกจากนี้ หลายกิจกรรมภายใต้แผนฯ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตและบริการไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเกษตร ท่องเที่ยว หรือ SMEs ซึ่งอาจกลายเป็นข้อจ�ากัด 
ในการได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐ เนื่องจากยังมีกลุ ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่คลี่คลายลง ท�าให้สามารถผ่อนคลายมาตรการ 
การควบคุมการแพร่ระบาดลงได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนมีแนวโน้มกลับมา
ด�าเนินได้เป็นปกติมากขึ้น รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการด�าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมก�าลังซื้อของรัฐบาล 
ซึ่งช่วยลดภาระด้านรายจ่ายให้แก่ประชาชน จะเป็นส่วนช่วยให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีก�าหนดไว ้
ตามเป้าหมาย แม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการกระจายความเจริญและ 
ความเข้มแข็งของภาคสังคม โดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ควรให้ความส�าคัญกับ  
(1) การเร่งรัดขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ Big Rock ทั้ง 5 ด้านโดยปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 และปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และพื้นที่เพื่อเร่งรัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (2) เร่งรัดการด�าเนินกิจกรรมที่ม ี
ส ่วนช ่วยในการสร ้างงาน สร ้างรายได ้ และพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันให ้เกษตรกร 
และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินงานท่ีเน้นการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพ มีช่องทางตลาดท่ีหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ (3) การผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model โครงการปฏิบัติการ
เร่งรัด (Quick Win Project) ท่ีสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญในพื้นที่น�าร่อง BCG Value Chain ใน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย ขอนแก่น จันทบุรี พัทลุง ราชบุรี และล�าปาง และคัดเลือกสินค้าน�าร่องในแต่ละพ้ืนท่ี โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
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ที่มา: IMD

สถานการณ์ปี 2564

ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ

อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ  โ ดยสถา บันการ
จัดการนานาชาติ (International Institute for  
Management Development:  IMD) อยู ่ ใน 
อันดับท่ี 2 ของอาเซียน 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ใ นป ี  2 564  อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาค รั ฐขอ ง
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ  20  ปรับอันดับดี ขึ้ น 
จากปีก ่อนที่ อันดับ 23 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน ซ่ึงประกอบด้วยสิงคโปร์อันดับ 
ท่ี 5 อินโดนีเซียอันดับที่ 26 มาเลเซียอันดับที่ 30  
และฟ ิลิปป ินส ์อันดับที่  45  ตามล� าดับ  พบว ่ า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งถือว่า
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยย่อย คือ ฐานะการคลัง 
(Public Finance) นโยบายภาษี (Tax Policy) กรอบ
การบริหารด้านสถาบัน (Institutional Framework) 
กฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และ
กรอบการบริหารด้านสังคม (Societal Framework) 
ที่สะท้อนภาพกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ 
ในมิติต ่าง ๆ ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ  
โดย เฉพาะด ้ านนโยบายภา ษีที่ อยู ่ ใ นอันดับสู ง  
ในขณะที่อันดับของปัจจัยย่อยกฎหมายด้านธุรกิจ 
อาทิ  พ.ร .บ.การประกอบธุร กิจของคนต ่างด ้าว  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR05G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ  โ ดยสถาบั นการ
จัดการนานาชาติ (International Institute for  
Management Development:  IMD) อยู ่ ใน 
อันดับท่ี 2 ของอาเซียน 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มอาเซียน

การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ และกฎหมายการ
แข่งขันทางการค ้า ถูกจัดอันดับอยู ่ ในล�าดับท้าย  
ซ่ึงจ�า เป ็นต ้องมีการขับเค ล่ือนประเด็นดังกล ่าว 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม เพื่อให้สามารถรักษา
อันดับของประเทศไทยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ 
ได้อย่างต่อเนื่อง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในด้านการปรับปรุงกลไกและกระบวนการการจัดการเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐ 
ได้ด�าเนินการส�าคัญ ดังนี้ (1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ อาทิ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ SMEs และการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
กรมสรรพากรและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2) การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs  
Declaration Document ผ่าน ASEAN Single Window จ�านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย  
เมียนมา กัมพูชา และสิงคโปร์ (3) การออกแบบและจัดท�าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ 
(National Digital Trade Platform) เพื่อทดสอบกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ (4) การยกระดับการให้บริการ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อาทิ การพัฒนา Application  
การแจ้ง ตม.6 ออนไลน์ และการพัฒนาระบบ Biz Portal เพื่ออ�านวยความสะดวกการยื่นค�าขอ การช�าระ 
ค่าธรรมเนียม การรับรอง/การออกใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และในส่วนของการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข ้อง ภาครัฐได ้ด�าเนินการส�าคัญ ดังนี้  (1) การออกประกาศ 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา 
การให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ 
เพื่อออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการช�าระหนี้ทางการค้าให้แก่ SMEs (2) การทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 
ขออนุญาตภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว (3) การทบทวนขอบข่ายธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (IBC) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือท้ังในและต่างประเทศ และ  
(4) การทบทวนสิทธิประโยชน์การลงทุนและการก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช และมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาท�างานและพักอาศัยในประเทศไทย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับเปล่ียนกลไกการบริหารจัดการเศรษฐกิจของภาครัฐ
และการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และมีขั้นตอน 
การด�าเนินงานท่ีซับซ้อน อาทิ การพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการหารือเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการที่เหมาะสม จึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการ 
ให้ส�าเร็จลุล่วง อย่างไรก็ดี แม้จะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่ยังคงมีความท้าทายในการด�าเนินการขับเคลื่อน 
เพ่ือรักษาระดับอันดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในการรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
ของไทยให้คงอยู ่ในอันดับ 2 ของอาเซียนได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนายกระดับไปสู ่อันดับที่ดีขึ้นในอนาคต 
ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ 
ของภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล รวมทั้งหารือแนวทางและปรับแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนด นอกจากนี้  ควรมีการส�ารวจความต้องการและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
เป็นระยะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการจากภาครัฐ รวมทั้งการเฝ้าระวังการปรับเปล่ียนหรือ 
ยกระดับมาตรฐานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมไดรั้บการรกัษา ฟื้นฟู ท�าใหเ้กดิความยัง่ยนื
เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดลุระหว่างการอนุรักษ ์

และการใช้ประโยชน ์ทัง้ทรพัยากรทางบก ทรพัยากรทางน�า้ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพสิง่แวดล้อม และระบบการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 16 

 17 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ ให้สิ่งแวดล้อมได้รับการ18 

ดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ   19 

ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่าง20 

ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ21 

รักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 22 

โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 23 

โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้จ านวน 36 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการะบรรลุ24 

เป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 1 เร่ือง ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 25 

15 เรื่อง ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 16 เรื่อง และในระดับที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (สีแดง) 26 

4 เรื่อง  ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 11 เรื่อง27 

และประเด็นปฏิรูป และอีก 25 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม  28 

Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็น29 

ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6 
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ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 06

06
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................



 

 

 

 

 

 
สถานะ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
ปี2563 

 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 

 
 
 

กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 
0601             ทรัพยากรทางบก 
 
 
0620            ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติ  
0621            การปฏิรูประบบการวิจยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
0622            ปฏิรูประบบขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ   

เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน ์และแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

0624            ปฏิรูประบบบุคลากร ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
0625            ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ความ    

หลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยืน 
 
 
0607           การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด  
0608           การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของ   
                 ชาติทางทะเล 
0610           การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล  
0614           การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายฝ่ัง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล(Marine 
Spatial Planning)  

0619           การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้อง        
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 
1982 

 
 
0609           การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
0611           การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 
0612           การบริหารจัดการการประมงทะเล 
0613           การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
0615           การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
0616           การแก้ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง 
0617             การส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง

รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
0618           การบริหารจัดการพื้นที่ คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล 
 
 
 
 
 

 
BR0601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BR0602 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เพิ่มและพัฒนาป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
0602            การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การ       

บริหารทรัพยากรน้ า  
0603             การบริหารเชิงพื้นที่  
0605            ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ 
 
 
0604            ระบบเส้นทางน้ า  
0606            ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้ า 
0623            ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุม    

ทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน   
 
 
0629         ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIAและEHIA)  
0631           ปฏิรูประบบการบริหารจัดการควบคุมมลพิษ 
 
 
 
0626           เสริมสร้างระบบบริหารจดัการมลพิษที่แหล่ง ก าเนิดให้มี

ประสิทธิภาพ 
0627           ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ

มลพิษ  
0628           ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
0630           ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
0632           ปฏิรูปการผังเมือง 
0633           ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
0634           ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหาร

จัดการ 
0635           ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม  
0636          ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

BR0603  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BR0604 
 
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 

 เร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดิม ที่น ามาด าเนินการต่อเนื่องผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรปูของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบบัเดิม ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock ภายใตแ้ผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 
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0602            การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การ       

บริหารทรัพยากรน้ า  
0603             การบริหารเชิงพื้นที่  
0605            ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ 
 
 
0604            ระบบเส้นทางน้ า  
0606            ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน้ า 
0623            ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุม    

ทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน   
 
 
0629         ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIAและEHIA)  
0631           ปฏิรูประบบการบริหารจัดการควบคุมมลพิษ 
 
 
 
0626           เสริมสร้างระบบบริหารจดัการมลพิษที่แหล่ง ก าเนิดให้มี

ประสิทธิภาพ 
0627           ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ

มลพิษ  
0628           ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
0630           ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
0632           ปฏิรูปการผังเมือง 
0633           ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
0634           ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหาร

จัดการ 
0635           ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม  
0636          ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

BR0603  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BR0604 
 
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 

 เร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดิม ที่น ามาด าเนินการต่อเนื่องผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรปูของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบบัเดิม ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock ภายใตแ้ผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 
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CR06
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 45 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR06G01 
 
 

สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด
มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

  
 

 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่  1 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว        46 

เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยที่ผ่านมาจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 47 

Report) ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศทั่วโลก มีอันดับลดลงจากปี 2563 ที่อยู่ใน48 

อันดับ 41 จาก 166 ประเทศทั่วโลก ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว (ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 50 ประเทศ49 

แรกของโลก) 50 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR06G02 
 
 

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 
 

  
 

 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่  2 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว        51 
เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยพิจารณาจากข้อมูลการจัดอันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพ52 
สิ่งแวดล้อมในระดับโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) ในปี 2564 พบว่า 53 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศทั่วโลก มีอันดับลดลงจากปี 2563 ที่อยู่ในอันดับ 41 จาก 166 ประเทศ54 
ทั่วโลก ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว (ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก) 55 

เขียว 

 

เขียว 

 

เขียว 

 

เขียว 
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CR06
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR06G03 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ56 
เป้าหมาย เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยในปี 2564 ความหลากหลายทางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่57 
อยู่ในระดับโลก (Biodiversity Health Index: BHI) ซึ่งมีการรายงานอยู่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 58 
(Environmental Performance Index: EPI) จัดท าขึ้นโดย Yale Center for Environmental Law and Policy โดยปี 59 
2563 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 53 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 114 จากประเทศทั้งหมด 180 ประเทศ ซึ่ง (ค่า BHI รายงาน60 
ทุก 2 ปี จึงยังไม่มีค่าคะแนน ปี 2564) โดยหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ภายใต้การบรรลุเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ61 
การรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาจ62 
กล่าวได้ว่ายังไม่บรรลุผลส าเร็จ  63 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR06G04 
 
 

เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง
ของ การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

  
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 4 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ64 
เป้าหมาย เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยในปี 2564 ความหลากหลายทางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่65 
อยู่ในระดับโลก (Biodiversity Health Index: BHI)  ซึ่งมีการรายงานอยู่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 66 
(Environmental Performance Index: EPI) จัดท าขึ้นโดย Yale Center for Environmental Law and Policy โดยปี 67 
2563 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 53 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 114 จากประเทศทั้งหมด 180 ประเทศ ซึ่ง (ค่า BHI รายงาน68 
ทุก 2 ปี จึงยังไม่มีค่าคะแนน ปี 2564) โดยหากพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ69 
การใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมาประเทศให้ความส าคัญกับการสร้าง70 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการสร้างการเติบโตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีการใช้71 

เหลือง เหลือง 

เหลือง เหลือง 

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างสิ้นเปลืองและขาดความสมดุลจนท าให้72 
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเป็นจ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่ายังไม่บรรลุผลส าเร็จ 73 
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BR0601 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 
 

 
ทส. 

 

มุ่งเน้นให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

 
 

ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะ เ วลาที่ ก า ห นด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อม  ได้ มีการใช้ประ โยชน์
ฐานข้อมูล สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในการ
ก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) 
และการลาดตระเวนครอบคลุม (patrol 
coverage) อีกทั้งยังมีการใช้ประโยชน์จาก
งานฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้
เวลาจริง (Near real time) โดยด าเนินการ
เชิงรุกในปี 2564 ตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและ
คณะกรรมการน โยบ ายที่ ดิ น แ ห่ ง ช าติ 
(คทช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร ทั้งนี้สถานการณ์ที่
ล่าช้าเกิดจาก สภาพภูมิประเทศในพื้นที่การ
ด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ
เกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ  และ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ท าให้
จ าเป็นต้องชะลองานบางส่วน รวมทั้งชะลอ
งานในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เพื่อโยกย้ายก าลังพล 
แรงงานไปด าเนินการในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 
ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่  1  
ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จ 
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BR0601 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพิ่มและพัฒนาป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 
 

 
ทส. 

 

มุ่งเน้นให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า  สร้างความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
 

 
 

ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะ เ วลาที่ ก า ห นด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อม  ได้ มีการใช้ประ โยชน์
ฐานข้อมูล สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในการ
ก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) 
และการลาดตระเวนครอบคลุม (patrol 
coverage) อีกทั้งยังมีการใช้ประโยชน์จาก
งานฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้
เวลาจริง (Near real time) โดยด าเนินการ
เชิงรุกในปี 2564 ตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและ
คณะกรรมการน โยบ ายที่ ดิ น แ ห่ ง ช าติ 
(คทช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร ทั้งนี้สถานการณ์ที่
ล่าช้าเกิดจาก สภาพภูมิประเทศในพื้นที่การ
ด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ
เกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ  และ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19  ท าให้
จ าเป็นต้องชะลองานบางส่วน รวมทั้งชะลอ
งานในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เพื่อโยกย้ายก าลังพล 
แรงงานไปด าเนินการในพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 
ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่  1  
ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จ 
 
 

BR0602 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝัง่รายจังหวัด 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
มท. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้
เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้ด้วยเงื่อนไข
ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการสร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 

 
 

ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการ
จัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่ ง รายจั งหวั ด  และร่ า งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการก าหนดเขตจังหวัดใน
ทะเล 
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BR0603 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชมุชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 
 

 
มท. 

 
 
 
 

มุ่งเน้นสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ส า คั ญ  เ พื่ อ ใ ห้ มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
จังหวัดนครราชสีมา โดยด าเนินโครงการที่ส าคัญ ๆ 
อาทิ การขุดลอก การสร้างฝาย การสร้างอาคารบังคับ
น้ า การพัฒนาระบบระบายน้ า รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า 
เพื่อให้เกิดบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคมตามแนวพระราชด าริ การบริหารจัดการน้ า ดิน 
ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพิ่มความมั่นคงด้าน
น้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร 
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะ เ วลาที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงมหาดไทย ชุมชน
และท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ ารับมือกับ
มวลน้ าฝนสะสมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถานการณ์ที่
ล่าช้าเกิดจาก ด้านการจัดสรรงบประมาณ
ขับเคลื่อนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม รัฐไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณด าเนินการได้ 

BR0604 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
      ทส. 
 

โดยกรมควบคุมมลพิษและจังหวัดระยอง มุ่งเน้นไป
ที่ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เป็นเขต หนึ่งใน 18 
เขต ที่ถูกประกาศเป็นเขตที่ต้องควบคุมมลพิษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
32 (ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552) เป็นประเด็น
ปฏิรูปหนึ่งที่ต้องการผลักดันให้เกิดการด าเนินการ
แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากมี
แนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 
 

ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะ เ วลาที่ ก า ห นด ไ ว้ ใ น แผ น
ขับเคลื่อนฯ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมได้มีการจัดท ารายงาน
สถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนสิงหาคม 
2564 พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่ระหว่าง  5 – 51 ppb (ค่า
มาตรฐานไม่เกิน170 bbp) 
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สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 76 
1 ฉบับ โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 77 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการ 
จัดท า/ปรับปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและ
ปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  มีการประชุม
คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทาง
ทะเลของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ
เสนอให้มีความคิดเห็นและข้อห่วงใยต่าง ๆ 
ในการจัดท าร่าง พ.ร.บ.เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... ท้ังนี้ ที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กฎหมายทะเลและเขตทางทะ เลของ
ประเทศไทยรับข้อเสนอและข้อห่วงใย
ดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขต
การปกครองของจั งหวัดทางทะเลเพื่ อ
น าเสนอคณะกรรมการก าหนดและปรับปรุง
พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
พิจารณาต่อไป 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ  78 

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษนั้นเป็น79 
กิจกรรมปฏิรูป จึงยากต่อการควบคุม ลด และขจัดมลพิษให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ อาจท าได้ยากที่จะวิเคราะห์80 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ  ทั้งนี้ควรเร่งส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรวมถึงการบังคับใช้81 
กฎหมายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 82 
การเร่งเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  83 
ในการเฝ้าระวังการปล่อยน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมถึงการเร่ง ก าหนดแนวทางและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย84 
ด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่ต่อไปจนกว่าจะสามารถประกาศยกเลิกเป็นเขตควบคุมมลพิษ 85 
 86 

2.การบุกรุกพื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ความท้าทายที่ส าคัญในการเร่งติดตามการบุกรุกพื้นที่87 

เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ ฐาน88 

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตการใช้ทรัพยากร จึงควรเร่งพัฒนา89 

หรือปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท รวมไปถึงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการป้องกันและ90 

อนุรักษ์ฐานทรัพยากรของประเทศ  91 
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สถานการณ์ปี 2564

สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

อันดับของประเทศด ้านความยั่ งยืนและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs) ไทยอยู ่ในอันดับ 
ต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับของประเทศด้าน
ความย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดล ้อมในระดับโลก 
จากรายงานการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Susta inable  
Development Repor t )  ในป ี  2564 พบว ่ า 
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 43 จาก 165 ประเทศ 
ท่ัวโลก มีอันดับลดลงจากปี 2563 ท่ีอยู่ในอันดับ 41 
จาก 166 ประเทศท่ัวโลก ถือได ้ ว ่ าบรรลุตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้แล้ว (ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า 
50 ประเทศแรกของโลก) ซึ่ งสะท ้อนให ้ เ ห็นถึง 
การด�าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในภาพรวม 17 เป้าหมาย มีแนวโน้มทรงตัวในช่วง  
2 ปีที่ผ ่านมาคือ ปี 2563 - 2564 เมื่อเทียบกับ
ประเทศต ่างๆ อย ่างไรก็ตามหากพิจารณาราย 
เป ้าหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการขับเคลื่อนเป ้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมแล้วอาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อน 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR06G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อันดับของประเทศด ้านความยั่ งยืนและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก (SDGs) ไทยอยู ่ในอันดับ 
ต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

งานปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์
ตามเป้าหมายในประเด็นลดมลพิษ ลดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ยังไม่บรรลุ
ผลส�าเร็จถึงระดับเขียว (Green) เน่ืองจากปัญหา
มลพิษทางอากาศ ทางน�้า ขยะอันตราย สารเคมีต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตร และจากภาคครัวเรือนในฐานะท่ีเป็น 
ผู ้ผลิตและฐานะผู ้บริโภค ยังไม ่ผ ่านค่ามาตรฐาน 
ที่ก�าหนดไว้ เช่น ค่าฝุ ่นละออง PM 2.5 PM 10  
ท่ียังเกินค่ามาตรฐานในบางช่วงเวลา ปัญหาหมอก
ควันจากไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังคงทวีความรุนแรง 
ป ัญหาคุณภาพน�้ า เน ่ า เสีย  รวมทั้ งปริมาณขยะ 
มู ลฝอยและของ เสี ย อันตราย ขยะติด เชื้ อจาก 
ชุมชนที่เพิ่มขึ้นส่วนหน่ึงมาจากผลกระทบจากโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง

164

CR06
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

CR06G01
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินการที่ผ ่านมา การผลักดันตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เป็นเขต หนึ่งใน 18 เขต ที่ถูกประกาศเป็นเขตที่ต ้องควบคุมมลพิษ  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 32 (ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552) เป็นประเด็นปฏิรูป
หนึ่งที่ต้องการผลักดันให้เกิดการด�าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากมีแนวโน้มเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 โดยกรมควบคุมมลพิษและจังหวัดระยอง 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด�าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุม
มลพิษ การจัดล�าดับความส�าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มกลไกการด�าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการเป็นผู ้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาและจัดท�าข้อเสนอการออกกฎระเบียบใน 
การลงโทษ/เก็บค่าใช้จ ่ายเพื่อการป้องกันและฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู ้ที่ก ่อมลพิษในเขตควบคุมมมลพิษ  
และก�าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถด�าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ ทั้งนี้ด้านการจัดการมลพิษ
สถานการณ์ด้านอากาศสามารถและกากของเสียมีผลด�าเนินงานจัดการท่ีดีข้ึน ส่วนการด�าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้านมลพิษทางน�้า ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษนั้นเป็นกิจกรรมปฏิรูป 
ที่ยังคงมีความท้าทาย เนื่องจากการจะควบคุม ลด และขจัดมลพิษให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้อาจ 
ท�าได้ยาก จากการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ปี 2564 เทียบกับค่ามาตรฐาน  
พบว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและมาตรการฯ ที่ก�าหนดไว้ โดยยัง
พบสารปนเปื้อน อาทิ เบนซีน และ สาร 1,3–บิวทาไดอีน มีค่าสูงเกินค่าเฝ้าระวังฯ และสาร 1, 2–ไดคลอโรอีเทน 
และสารไวนิลคลอไรด์ มีค ่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และในส่วนของคุณภาพน�้าผิวดิน น�้าทะเล  
และตะกอนดินยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม 
เพื่อการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ขาดบุคลากรก�ากับ 
ดูแล ตรวจวัดในแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ เพียงพอ รวมถึงขาดการบูรณาการร ่วมกันระหว่างหน่วยงานใน 
การด�าเนินกิจกรรมเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถด�าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษให้ส�าเร็จตาม 
เป้าหมายและเจตนารมณ์ของการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ควรเร่งสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ 
กับประชาชนเพื่อร ่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน 
รวมถึงการบังคับใช ้กฏหมายให ้ เป ็นไปตาม พ.ร.บ.ส ่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ  
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 การเร่งเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนและอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเฝ้าระวังการปล่อยน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด
มลพิษ รวมถึงการเร่ง ก�าหนดแนวทางและมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้
ในพ้ืนที่ต่อไปจนกว่าจะสามารถประกาศยกเลิกเป็นเขตควบคุมมลพิษ
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สถานการณ์ปี 2564

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า สร้างความ 
เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที ่
เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า	 50	ประเทศแรกของโลก	
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับโลก (SDGs))

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมาย มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมที่มี
ประสิทธิภาพ	บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า	
สร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	
กฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก	โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศ เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับของ
ประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดับโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain-
able Development Report) ในปี 2564 พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศทั่ว
โลก มีอันดับลดลงจากปี 2563 ท่ีอยู่ในอันดับ 41 จาก 
166 ประเทศทั่วโลก ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้แล้ว (ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า 50 ประเทศ
แรกของโลก) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานขับ
เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาพรวม 17 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR06G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

 ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิง
แวดล้อมในระดับโลก (SDGs)) 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

เป้าหมาย มีแนวโน้มทรงตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคือ  
ปี 2563 -2564 เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณารายเป ้าหมายท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่ งยืนในมิ ติทางด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้วอาจกล่าว 
ได้ว่า การขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ตามเป้าหมายให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ท่ี มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
สร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศนั้น มีการผลักดันการปฏิรูปใน 2 ประเด็น
หลัก ๆ คือ 1)	การบริหารจัดการเขตทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัด โดยก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง ๒๓ จังหวัด เพื่อ
ให้มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการก�าหนดเส้นเขต
ทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการก�าหนดพื้นที่
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ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเลเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์ในการก�าหนด
เขตการปกครอง การวางแผน การด�าเนินการบริหาร
จัดการพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ 
2)	 การบริหารจัดการน�้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน�้าด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด ้ วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย  
“คนเป็นศูนย ์กลางการพัฒนา” ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดความมั่นคงทางน�้า อาหาร 
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นท้องถ่ินและ
ชุ ม ชนที่ เ ข ้ ม แข็ งพึ่ ง ตน เ อ ง ไ ด ้ บนคว ามสมดุ ล 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การผลักดันตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั ่ง 
รายจังหวัด และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างระบบการบริหารจัดการน�้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส�าคัญ เพ่ือให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1)	 การพัฒนาระบบและกลไกท่ีส�าคัญ 
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการจัดท�าแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันสามารถบันทึกข้อตกลงราย
จังหวัดแล้วเสร็จ จ�านวน 20 คู่จังหวัดและยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจ�านวน 1 คู่จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ - 
จังหวัดพังงา ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างการหาข้อยุติร่วมกัน โดยการก�าหนดพื้นที่เขตการปกครองทางทะเลเพื่อให้ 
มีความชัดเจนในเขตความรับผิดชอบทางทะเลของแต่ละจังหวัด และน�ามาซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ การจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล โดยได้มีการแต่ง
ตั้งคณะท�างานยกร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลขึ้น โดยจะน�าเอาแผนที ่
การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งมาประกอบการจัดท�ากฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันก�าลังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณารูปแบบของการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติก�าหนดเขตจังหวัดในทะเล พ.ศ. .... ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดท�าเน้ือหารายวิชาเขตทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา โดยคณะท�างานจัดท�าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเป ็นคณะท�างานภายใต ้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดท�าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งในระดับ
อุดมศึกษาแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาน�าไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
(2)	 การสร้างระบบการบริหารจัดการน�้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	กระทรวง
มหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คัดเลือกพ้ืนที่น�าร่องในการด�าเนินการ 2 แห่ง คือ ชุมชนและท้องถ่ิน 
ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน�้าล�าเชิงไกร อ�าเภอโนนไทย และชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน�้าซับประดู่ 
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อ�าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา โดยด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ๆ อาทิ การขุดลอก การสร้างฝาย การสร้างอาคาร
บังคับน�้า การพัฒนาระบบระบายน�้า รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า เพื่อให้เกิดบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสม 
กับภูมิสังคมตามแนวพระราชด�าริ การบริหารจัดการน�้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพ่ิมความมั่นคง
ด้านน�้า ทั้งน�้าอุปโภค บริโภค และน�้าส�าหรับท�าการเกษตร ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้
และน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน�้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง สามารถบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน�้า
เพื่อเสริมระบบชลประทานให้มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินโครงการจัดการน�้าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชุมชนบ้านหนองจอก ต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยใน 
ปี พ.ศ. 2564 สามารถเพิ่มปริมาณน�้ากักเก็บข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างความชุ่มชื้นและฟื้นฟู 
ป่าต้นน�้าของชุมชนได้จ�านวน 200 ไร่ มีผู ้ได้รับประโยชน์จ�านวน 3 ชุมชน รวม 800 ครัวเรือน ประชากร  
2,700 คน พ้ืนที่เกษตร 500 ไร่

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	การจัดท�าแนวเขตการปกครองระหว่าง จ.พังงา และ จ.กระบี่  
(ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา – ต.เขาทอง อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบี่) ที่ต้องพิจารณาหาข้อมูลพยาน 
หลักฐานความเป็นมา เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดท�าแนวเขตการปกครองร่วมกัน โดยกระทรวงมหาดไทย  
ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ นอกจากนี้ประเด็นการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติก�าหนดเขตจังหวัด
ในทะเล พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดพื้นท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ที่ต้องใช้วิธีการแบ่งเขตทางทะเล 
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law Of 
the Sea : UNCLOS 1982) เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท้ังในเร่ืองเขตอ�านาจอธิปไตย 
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เป็นต้น ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากจะเป็นข้อมูล 
ที่เปิดเผยและอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
ทบทวนในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อน�ามาพิจารณาในการจัดท�า
กฎหมาย นับเป็นประเด็นส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ ตัวกฎหมายเมื่อมีการประกาศใช้ ซึ่งกระบวนการใน
การจัดท�ากฎหมายนั้น หากได้รับฟังความเห็นครบถ้วนจากทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะท�าให้ทราบถึง 
ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบในทุกระดับ โดยจะก่อให้เกิดความครอบคลุม ชัดเจน เป็นธรรมกับทุก 
ภาคส่วน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศชาติเมื่อกฎหมายได้มีการบังคับใช้ และการเผยแพร่ความรู ้
และประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนทุกกลุ ่มวัย ได ้เข ้าใจและทราบถึงอาณาเขตทางทะเลในแต่ละจังหวัด 
ของประเทศไทย เมื่อได้มีการประกาศการแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างพื้นที่
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในพื้นที่ทางทะเลระหว่างจังหวัด 
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สถานการณ์ปี 2564

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้ นฟู
ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศ

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า 114 ประเทศแรก ของโลก

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR06G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

 ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า 114 ประเทศแรก ของโลก

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
โดยในป ี  2564 ความหลากหลายทางพันธุ ์ พืช  
พันธุ ์สัตว์ และถ่ินท่ีอยู ่ในระดับโลก (Biodiversity 
Health Index: BHI)  ซึ่งมีการรายงานอยู ่ภายใต้ 
ดัชนีสมรรถนะสิ่ งแวดล ้อม (Env i ronmental  
Performance Index: EPI) จัดท�าขึ้นโดย Yale  
Center for Environmental Law and Policy  
โดยปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 53 คะแนน 
อยู่ในล�าดับท่ี 114 จากประเทศทั้งหมด 180 ประเทศ 
ซึ่ง (ค่า BHI รายงานทุก 2 ปี จึงยังไม่มีค่าคะแนน  
ป ี  2564)  โดยหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ภายใต ้ 
การบรรลุเป ้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ 
การรักษาและฟื ้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน	 
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	 
และส่ิงแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่ายังไม่บรรลุผลส�าเร็จ 
เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงการมี
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก 
หรือการที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) 
และระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีแตกต่างหลากหลาย
บนโลก (ที่มา: สผ.)	 โดยสถานการณ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ จากการส�ารวจพบชนิดพันธุ ์ใหม่
ของโลกในประเทศไทย ในช่วงปี 2557 - 2561 
จ�านวน 202 ชนิด ส�าหรับชนิดพันธุ์สัตว์มีการส�ารวจ 
ในปี 2563 พบชนิดพันธุ ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก
คุกคาม 671 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของสัตว์ 

มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย มีพื้นที่ชุ ่มน�้า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพื้นที่
ประเทศ โดยในปี 2562 พื้นที่ชุ ่มน�้าแม่น�้าสงคราม
ตอนล่าง จังหวัดนครพนม ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
แรมซาร์ไซต์ แห่งที่ 15 ของประเทศไทย ล�าดับที่ 
2 ,420 ของโลก 	 ระบบนิ เวศป ่าไม ้ พื้นที่ป ่ า ไม ้  
ในปี 2563 พบว่า มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 102,353,485 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศ มีปริมาณ 
ลดลงจากปี 2562 ที่มีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 31.67  
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การลักลอบเก็บของป่า การตัด
ไม้ท�าลายป่า การล่าสัตว์ป่าเพื่อการบริโภคและการ
ค้าผิดกฎหมาย โดยพบว่า ในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  
ถูกบุกรุกรวม 49,983.26 ไร่ และส�าหรับการกัดเซาะ
ชายฝั ่ง พบว ่า ในป ี 2561 มีพื้นที่ชายฝ ั ่ งทะเล 
ถูกกัดเซาะ 726.76 กิ โลเมตร และนอกจากนี้  
ในปี 2562 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่า 
ปี 2561 ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคาม 
ที่ส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต ่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย ท้ังความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและชนิดพันธุ์ รวมทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
พื้นเมืองตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ จึงจ�าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญต่างๆในประเด็น เกิดความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของ
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ป่าไม้และสัตว์ป่า โดย 1)	การหยุดยั้งและป้องกันการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบ	 
มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดการลาดตระเวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่
ป่าไม้ และเพื่อสร้างจิตส�านึกร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของป่า โดยในปี 2564  
มีพื้นที่ป ่าไม ้ได ้รับการปลูกและฟื ้นฟู 407,655 ไร ่ หน่วยงานสามารถหยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ 
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 18,347 ไร่ และสามารถด�าเนินการชิงเก็บ 1,200 ตัน ท�าให้จุดความร้อน (hotspot) 
ลดลงกว่าร้อยละ 50 จากปีท่ีผ่านมา (กรมป่าไม้, 2564)  อีกทั้ง หน่วยงานได้มี 2)	การพัฒนาและขยายผล 
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	 (SMART	Patrol	 System)	 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 
และปราบปรามการท�าลายทรัพยากรป่า โดยในปี 2564 สามารถด�าเนินการได้ 213 แห่ง โดยมีร้อยละ 
การลาดตระเวนครอบคลุม (patrol coverage) ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เป้าหมายด�าเนินการได้ร้อยละ 86.15  
(อส, 2564) 3)	การเพ่ิมและพัฒนาป่าอนุรักษ์	ป่าเศรษฐกิจ	ป่าชุมชน	และพื้นที่สีเขียว	ในเขตเมืองและชุมชน	 
โดยมี พ้ืนท่ีป ่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 33,586 ไร ่ มีการสนับสนุนกล้าไม ้ 158,470,000 กล ้า (กรมป่าไม ้ )  
และ 4)	มีการรวบรวม	และอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศ	
เช่น พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์จ�านวน 408 ชนิด กล้วยไม้ จ�านวน 615 ชนิด และขิงข่า จ�านวน  
262 ชนิด มีทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชท่ีถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย 
และสามารถเข้าสู ่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถ่ิน ด�าเนินการได้รวม 37 ชนิดสะสม และมีแหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง 
แหล่งเรียนรู ้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 
จ�านวน 5 แห่ง 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการสร้าง 
ที่อยู ่อาศัย ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ ท�าให้มีความท้าทาย 
ที่ส�าคัญในการเร่งติดตามการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการติดตามสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องอาศัยความรู ้ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร รวมถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งด้านงบประมาณ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกัน 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงการบูรณาการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ จึงควรเน้นให ้
ความส�าคัญกับ 1)	การส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติให้เพ่ิมมากข้ึน โดยสร้าง 
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่ทุกภาคส่วน 2)	 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การส�ารวจข้อมูลและการมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้มีฐานข้อมูล 
ในการติดตามประเมินผลและสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชน 
สามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ 3)	 ควรเร่งส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรับ 
การป้องกันและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามป้องกันการบุกรุกพื้นที่ 
อย่างผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที เช่น การใช้โดรนในการตรวจวัดจุดความร้อน (hotspot) หรือใช้โดรนติด 
ลูกบอลดับไฟก่อนลุกลาม การส่งเสริมพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะมาช่วย 
ในการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ท�าให้การท�างานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
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สถานการณ์ปี 2564

เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  
ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า	 50	ประเทศแรกของโลก	
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับโลก (SDGs))

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ในปี 2564 ความหลากหลายทางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และถิ่นที่อยู ่ในระดับโลก (Biodiversity Health  
Index: BHI) ซึ่งมีการรายงานอยู่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: 
EPI) จัดท�าขึ้นโดย Yale Center for Environmental  
Law and Policy โดยปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ย 53 คะแนน อยู่ในล�าดับท่ี 114 จากประเทศ
ทั้งหมด 180 ประเทศ ซึ่ง (ค่า BHI รายงานทุก 2 ปี  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่4CR06G04

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

 ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิง
แวดล้อมในระดับโลก (SDGs)) 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

จึงยังไม่มีค ่าคะแนน ปี 2564) โดยหากพิจารณา 
เป ้าหมายที่ต ้องการให ้ เกิดความสมดุลระหว ่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง 
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมา
ประเทศให้ความส�าคัญกับการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอย ่างเดียว โดยละเลยการสร ้าง 
การ เ ติบโตที่ เป ็นมิตรต ่อ ส่ิ งแวดล ้อม มีการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการอย่างสิ้นเปลืองและขาดความสมดุลจน
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ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเป็นจ�านวนมาก ก่อให้
เกิดความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศจนยากที่จะ
เยียวยาหรืออนุรักษ์ ฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม
ได้ เช่น พื้นที่ป่าไม้ ในปี 2563 พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 
102,353,485 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.46 ของพ้ืนที่
ประเทศ มีปริมาณลดลงจากปี 2562 ที่มีพื้นที่ป ่า 
คิดเป็นร้อยละ 31.67 ทั้งนี้สาเหตุหลัก ๆ มาจาก
จ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้มีความต้องการ 
ใช ้ประโยชน ์จากป ่าไม ้ เพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะ 
เพื่ อประ โยชน ์ ใ นการ เป ็ นแหล ่ งที่ ดิ นท� า กิ นมี 
การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพื่อท�าการเกษตร  เป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้าน หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
ได้แก่ การสร้างฝาย อ่างเก็บน�้า การตัดถนน การท�า
แนวสายไฟแรงสูง การโทรคมนาคม การท�าเหมืองแร่
หรือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ส�าหรับ
การท่องเที่ยว โดยสร้างบ้านพัก สถานที่ตากอากาศ 
สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งก�าไร 
เป ็นต ้น ซ่ึงทั้ งหมดเป ็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให ้ เกิด 
การท�าลายพื้นที่ป ่าเป ็นบริ เวณกว ้าง นอกจากนี ้
ยังรวมถึงการลดลงของป ่าชายเลน ป ่าชายหาด 

และป่าพรุ ท่ีส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ที่ส�าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเป็นบ่อเพาะ
เลี้ ยงสัตว ์น�้ า  ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ด้านอาหาร โดยเฉพาะการลดลงของความหลาก
หลายและปริมาณสิ่งมีชีวิตท่ีมีวงจรชีวิตที่เชื่อมโยง 
กับป ่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ ่ มน�้ า  เช ่น กุ ้ งกุลาด�า  
กุ ้ งแชบ ๊วย หอย ปู และปลาที่น�ามาบริโภคเป ็น 
อาหาร เป็นต้น  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 
2564)  ดังนั้นการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ ่มผู ้ได ้ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขข้อจ�ากัด
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว จึงมีความ
จ�าเป ็นที่จะต ้องเร ่งด�าเนินการสร ้างความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  เพื่อลดความขัดแย ้ง  และก ่อให ้ เกิด 
การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องมีการด�าเนินกิจกรรมที่ส� าคัญเพื่อมุ ่ ง เน ้นการสร ้าง 
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ รวมถึงลดความขัดแย้งของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ  
โดย 1)	 การเพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์	 ป่าเศรษฐกิจ	ป่าชุมชน	และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน	 
มีการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ได ้ร ้อยละ 95 จากเป้าหมายด�าเนินการจัดตั้งและพัฒนา 
ป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน โดยมีประชาชนในพ้ืนที่ได ้ รับการส่งเสริมให้มีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการ 
ป ่าชุมชน 250 ป ่าชุมชน อีกทั้งหน ่วยงานได ้ปฏิบั ติการให ้เกิดปฏิสัมพันธ ์ในเครือข ่ายชุมชนไม ้มีค ่า- 
ป่าครอบครัว และมีการขยายตัวในลักษณะเครือข่ายไปแล้ว 4 ภูมินิเวศ มีพื้นที่ที่ เกิดจากกระบวนการ 
มีส่วนร่วมด�าเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 5,258 ไร่  มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ�ารุงไม้เศรษฐกิจ  
( ไม ้ โต เ ร็ วและไม ้ โตช ้ า )  จ� านวน 16 ,000  ไ ร ่  มี ก ารส ่ ง เสริ มระบบวนเกษตรใน เขตปฏิ รูปที่ ดิ น 
ด�าเนินการได้ 45,000 ไร ่	 2)	 การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 โดยการจัดการที่ดินท�ากิน 
ได้ด�าเนินการส�ารวจการถือครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จจ�านวน 4.27 ล้านไร่ มีแปลง 
ท่ีดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัย ด�าเนินงานสะสม จ�านวน 1,895 แปลง มีครัวเรือน 
ที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท�าประโยชน์และอยู่อาศัย จ�านวน 1,624 ครัวเรือน 3)	 การด�าเนินงาน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ ได้มีการจัดท�า 
ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ BD ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ Privately Protected Areas (PPA)  
และ Private-Land Conservation Areas (PLCA) โดยมีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอก 
เขตอนุรักษ์แล้ว 1 ข้อเสนอ โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนค�านิยามของไม้แปรรูปในมิติต่าง ๆ  
เพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือลดและยกเว้นอากร 
ขาออกไม้ต่อไป

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการบรรลุเป้าหมายเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจะต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง ท�าให้มีความท้าทาย
ที่ส�าคัญ 1)	 เร่งแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภทและพื้นท่ีตกอยู่กับภาคส่วนที่ท�าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถ
บังคับใช้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)	 เร่งจัดท�าแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ	 (one	map)	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนของพื้นที่ในหน่วยงานของภาครัฐโดยรวมของทั้งประเทศ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความชัดเจน ไม่เกิดความทับซ้อนกันในการนับพื้นที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้มีหน่วย
งานที่ดูแลทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ที่ชัดเจน 3)	สร้างมาตรการจูงใจทางด้านภาษี โดยภาครัฐออกนโยบายจูงใจ
ให้ผู้ผลิตเข้าสู่ฐานการผลิตสีเขียว ซึ่งจะประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomic) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซ่ึงเป็นกระแสเศรษฐกิจในระดับโลก ซ่ึงจะส่ง
ผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 4)	พัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ โดย (1) ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม (2) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็น 
ท่ียอมรับและได ้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  และ (3) ส ่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูลระบบนิเวศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตการใช้ทรัพยากร จึงควรเร่ง
พัฒนาหรือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีป่า และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร ่วมของชุมชน 
และป่าไม้เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่ารวมถึงสร้างแนวร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ทั้งนี้สามารถ
ด�าเนินการโดยการน�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบและจัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ให้ชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มี และในการมุ่งสู ่การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อสร้างการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จะต้องเร่งผลักดันพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและ 
การบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้
ครบวงจร  เร่งพัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้ได้รับการรับรองทั้งใน 
ระดับประเทศและการเร่งผลักดันแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ BD ในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์ Privately  
Protected Areas (PPA) และ Private-Land Conservation Areas (PLCA) อย่างต่อเนื่อง
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CR06
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

CR06G04
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย





ประชาชนทกุภาคส่วนมีความรอบรูด้้านสขุภาพ มีสว่นรว่ม 
ในการวางระบบในการดูแลสขุภาพ ไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทียมกนั

ในการเขา้ถึงบริการสาธารณสขุทีจ่�าเป็น และอยูใ่นสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ตอ่การมสุีขภาวะตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบสาธารณสขุทีเ่ปน็เอกภาพ และการอภิบาลระบบทีด่ี

แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข มีเปาหมายอันพึงประสงค คือ ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถ24 

ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบม25 

เพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น รวมถึงมีจํานวนชุมชนสุขภาพดีขึ้น มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากร26 

ทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น พรอมทั้งการเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง และประชาชนมีความรอบรู27 

สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ28 

ฉบับเดิม ไดกําหนดใหมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 10 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเปาหมายประจําป 2563 29 

ประกอบดวย ในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมาย (สีเหลือง) 6 เรื่อง ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ30 

เปาหมาย (สีสม) 2 เรื่อง และอยูในระดับยังคงมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติในการบรรลุเปาหมาย (สีแดง) 2 เรื่อง ไดมา31 

ดําเนินการตอเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผานกิจกรรม Big Rock จํานวน 9 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 32 

และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เปนกิจกรรมที่มีสวนรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์33 

ไดตามเปาประสงคที่กําหนดไว โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวของของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป34 

ประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปไดดังนี้ 35 

สถานะการ
บรรลเุปาหมาย 

ป 2563 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0701 ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ  BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม เพื่อ
ความมั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ 

0702  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ  BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพ การ
ปองกัน และดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชาชน
และผูปวย 

0703 กําลังคนสุขภาพ  BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการ
บริบาล การรักษาพยาบาลที่บาน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

0704 ระบบบริการปฐมภูมิ  BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวของ ใหมีความเปนเอกภาพ บูรณาการ เปนธรรม 
ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ดานการเงนิการคลัง 

0705  การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพือ่เศรษฐกิจ  BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบรหิารจัดการแบบ
บูรณาการ คลองตัว และการรวมรับผิดชอบดาน
สุขภาพระหวางหนวยงานและทองถิ่น 

0706  การแพทยฉุกเฉิน    
0707  การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค    
0708  ความรอบรูดานสุขภาพ    
0709  การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ    
0710  ระบบหลกัประกันสุขภาพ    

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่นํามาดําเนินการตอเนื่องผานกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรปูของแผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับเดิม ทีเ่ปนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ดา้นสาธารณสขุ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 07

07
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข มีเปาหมายอันพึงประสงค คือ ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถ24 

ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบม25 

เพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น รวมถึงมีจํานวนชุมชนสุขภาพดีขึ้น มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากร26 

ทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น พรอมทั้งการเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง และประชาชนมีความรอบรู27 

สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ28 

ฉบับเดิม ไดกําหนดใหมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 10 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเปาหมายประจําป 2563 29 

ประกอบดวย ในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมาย (สีเหลือง) 6 เรื่อง ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ30 

เปาหมาย (สีสม) 2 เรื่อง และอยูในระดับยังคงมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติในการบรรลุเปาหมาย (สีแดง) 2 เรื่อง ไดมา31 

ดําเนินการตอเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผานกิจกรรม Big Rock จํานวน 9 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 32 

และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เปนกิจกรรมที่มีสวนรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์33 

ไดตามเปาประสงคที่กําหนดไว โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวของของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป34 

ประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปไดดังนี้ 35 

สถานะการ
บรรลเุปาหมาย 

ป 2563 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0701 ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ  BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม เพื่อ
ความมั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ 

0702  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ  BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพ การ
ปองกัน และดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชาชน
และผูปวย 

0703 กําลังคนสุขภาพ  BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการ
บริบาล การรักษาพยาบาลที่บาน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

0704 ระบบบริการปฐมภูมิ  BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวของ ใหมีความเปนเอกภาพ บูรณาการ เปนธรรม 
ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ดานการเงนิการคลัง 

0705  การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพือ่เศรษฐกิจ  BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบรหิารจัดการแบบ
บูรณาการ คลองตัว และการรวมรับผิดชอบดาน
สุขภาพระหวางหนวยงานและทองถิ่น 

0706  การแพทยฉุกเฉิน    
0707  การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค    
0708  ความรอบรูดานสุขภาพ    
0709  การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ    
0710  ระบบหลกัประกันสุขภาพ    

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่นํามาดําเนินการตอเนื่องผานกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรปูของแผนการปฏิรปูประเทศ ฉบับเดิม ทีเ่ปนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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สรุปการบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 37 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G01 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได
เกิดเปนสังคมบมเพาะจติสํานกึสุขภาพดีสูงข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 1 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 38 
2564 และป 2565 โดยชวงที่ผานสถานการณความรอบรูดานสุขภาวะของไทยในป 2564 ไดมีการเทียบเคียงจากคาเฉลี่ย39 
รอยละของประชาชนในการเขาถึงการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค พบวา ภาพรวมในระดับประเทศ มีคะแนน40 
อยูที่ 82.06 คะแนน ซึ่งไดบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว  41 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G02 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาการขยายจํานวนหนวยบริการ
ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมทั่วประเทศการ 
ขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิเปน 
3,000 แหง 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 2 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 42 
2564 และอยูในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมายในป 2565 โดยจํานวนชุมชนสุขภาพดีสามารถเทียบเคียงไดจาก43 
จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ เนื่องจากการมีหนวยบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 44 
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพจะสามารถลดการเขารักษาในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิโดยไมจําเปนได ทั้งนี้ ในป 45 
2564 กระทรวงสาธารณสุขไดรายงานจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยปฐมภูมิสะสมทั้งสิ้น 2,760 หนวย 46 
ซึ่งหางจากคาเปาหมายเพียงเล็กนอย ซึ่งไดกําหนดจํานวนหนวยบริการฯ เปน 3,000 หนวย ภายในป 2565 โดยจํานวน47 
หนวยสุขภาพฯ ในปจจุบันครอบคลุมการดูแลประชากรจํานวน 27,205,655 คน หรือรอยละ 41.1 ของประชากรไทยทั่ว48 
ประเทศ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนดังกลาวแสดงถึงแนวโนมที่จะสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตกรอบเวลาที่กําหนด 49 

  50 

สีเขียว สีเหลือง 

สีเขียว สีเขียว 

สรุปการบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 37 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G01 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได
เกิดเปนสังคมบมเพาะจติสํานกึสุขภาพดีสูงข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 1 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 38 
2564 และป 2565 โดยชวงที่ผานสถานการณความรอบรูดานสุขภาวะของไทยในป 2564 ไดมีการเทียบเคียงจากคาเฉลี่ย39 
รอยละของประชาชนในการเขาถึงการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค พบวา ภาพรวมในระดับประเทศ มีคะแนน40 
อยูที่ 82.06 คะแนน ซึ่งไดบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว  41 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G02 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาการขยายจํานวนหนวยบริการ
ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมทั่วประเทศการ 
ขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิเปน 
3,000 แหง 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 2 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 42 
2564 และอยูในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมายในป 2565 โดยจํานวนชุมชนสุขภาพดีสามารถเทียบเคียงไดจาก43 
จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ เนื่องจากการมีหนวยบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 44 
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพจะสามารถลดการเขารักษาในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิโดยไมจําเปนได ทั้งนี้ ในป 45 
2564 กระทรวงสาธารณสุขไดรายงานจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยปฐมภูมิสะสมทั้งสิ้น 2,760 หนวย 46 
ซึ่งหางจากคาเปาหมายเพียงเล็กนอย ซึ่งไดกําหนดจํานวนหนวยบริการฯ เปน 3,000 หนวย ภายในป 2565 โดยจํานวน47 
หนวยสุขภาพฯ ในปจจุบันครอบคลุมการดูแลประชากรจํานวน 27,205,655 คน หรือรอยละ 41.1 ของประชากรไทยทั่ว48 
ประเทศ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนดังกลาวแสดงถึงแนวโนมที่จะสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตกรอบเวลาที่กําหนด 49 

  50 

สีเขียว สีเหลือง 

สีเขียว สีเขียว 

178

CR07
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสาธารณสขุ



รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G03 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น 

 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 3 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ51 
เปาหมายเมื่อเทียบเคียงกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 โดยที่ผานมาผลการสํารวจโดยซีอีโอเวิลด พบวาประเทศ52 
ไทย อยูในอันดับที่ 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยไดคะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 และในป 2564 ประเทศไทย อยูใน53 
อันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศ ทั่วโลก โดยไดคะแนนทั้งหมด 59.52 เต็ม 100 ซึ่งการจัดอันดับดังกลาว มีปจจัยสําคัญใน54 
การวิเคราะห 5 ปจจัย ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย (แพทย, พยาบาล 55 
และบุคลากรทางสาธารณสุข) คาใชจายตอคนตอป ความพรอมของยาที่ใหบริการ และ ความพรอมของรัฐบาล ซึ่งเหตุที่56 
อันดับของประเทศไทยมีการตกอันดับมาเนื่องจากปจจัยดานบุคลากรทางการแพทยที่ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ57 
ประชาชน 58 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G04 การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง 

 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 4 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ59 
เปาหมายเมื่อเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 จากผลการสํารวจดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดาน60 
สุขภาพ ณ ป 2563 พบวา มีดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดานสุขภาพอยูที่ 0.6078 เพิ่มขึ้นจากป 2562 กอนหนา61 
เทากับ 0.0235 อยางไรก็ตาม แมวาแนวโนมของดัชนีดังกลาวมีแนวโนมสูงข้ึน แตยังคงมีปจจัยที่ยังคงประเด็นทาทายคือ62 
จํานวนประชากรที่เจ็บปวยที่เปนผูปวยในมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้น โดยในป 2563 มีจํานวนรอยละ 11.25 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่63 
มีจํานวนรอยละ 10.56 ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มข้ึน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน64 
โลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่สงผลใหมีจํานวนผูปวยเขารับ65 
การรักษาเปนผูปวยในมากขึ้น 66 

  67 

สีเหลือง สีเหลือง 

สีเหลือง สีเหลือง 

สรุปการบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 37 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G01 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันได
เกิดเปนสังคมบมเพาะจติสํานกึสุขภาพดีสูงข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 1 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 38 
2564 และป 2565 โดยชวงที่ผานสถานการณความรอบรูดานสุขภาวะของไทยในป 2564 ไดมีการเทียบเคียงจากคาเฉลี่ย39 
รอยละของประชาชนในการเขาถึงการบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค พบวา ภาพรวมในระดับประเทศ มีคะแนน40 
อยูที่ 82.06 คะแนน ซึ่งไดบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว  41 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G02 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาการขยายจํานวนหนวยบริการ
ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมทั่วประเทศการ 
ขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิเปน 
3,000 แหง 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 2 มีระดับการบรรลุเปาหมายในป 42 
2564 และอยูในระดับใกลเคียงในการบรรลุเปาหมายในป 2565 โดยจํานวนชุมชนสุขภาพดีสามารถเทียบเคียงไดจาก43 
จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ เนื่องจากการมีหนวยบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 44 
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพจะสามารถลดการเขารักษาในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิโดยไมจําเปนได ทั้งนี้ ในป 45 
2564 กระทรวงสาธารณสุขไดรายงานจํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยปฐมภูมิสะสมทั้งสิ้น 2,760 หนวย 46 
ซึ่งหางจากคาเปาหมายเพียงเล็กนอย ซึ่งไดกําหนดจํานวนหนวยบริการฯ เปน 3,000 หนวย ภายในป 2565 โดยจํานวน47 
หนวยสุขภาพฯ ในปจจุบันครอบคลุมการดูแลประชากรจํานวน 27,205,655 คน หรือรอยละ 41.1 ของประชากรไทยทั่ว48 
ประเทศ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนดังกลาวแสดงถึงแนวโนมที่จะสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตกรอบเวลาที่กําหนด 49 

  50 

สีเขียว สีเหลือง 

สีเขียว สีเขียว 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G03 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีขึ้น 

 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 3 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ51 
เปาหมายเมื่อเทียบเคียงกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 โดยที่ผานมาผลการสํารวจโดยซีอีโอเวิลด พบวาประเทศ52 
ไทย อยูในอันดับที่ 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยไดคะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 และในป 2564 ประเทศไทย อยูใน53 
อันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศ ทั่วโลก โดยไดคะแนนทั้งหมด 59.52 เต็ม 100 ซึ่งการจัดอันดับดังกลาว มีปจจัยสําคัญใน54 
การวิเคราะห 5 ปจจัย ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย (แพทย, พยาบาล 55 
และบุคลากรทางสาธารณสุข) คาใชจายตอคนตอป ความพรอมของยาที่ใหบริการ และ ความพรอมของรัฐบาล ซึ่งเหตุที่56 
อันดับของประเทศไทยมีการตกอันดับมาเนื่องจากปจจัยดานบุคลากรทางการแพทยที่ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ57 
ประชาชน 58 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G04 การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง 

 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 4 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ59 
เปาหมายเมื่อเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 จากผลการสํารวจดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดาน60 
สุขภาพ ณ ป 2563 พบวา มีดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดานสุขภาพอยูที่ 0.6078 เพิ่มขึ้นจากป 2562 กอนหนา61 
เทากับ 0.0235 อยางไรก็ตาม แมวาแนวโนมของดัชนีดังกลาวมีแนวโนมสูงข้ึน แตยังคงมีปจจัยที่ยังคงประเด็นทาทายคือ62 
จํานวนประชากรที่เจ็บปวยที่เปนผูปวยในมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้น โดยในป 2563 มีจํานวนรอยละ 11.25 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่63 
มีจํานวนรอยละ 10.56 ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มข้ึน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน64 
โลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่สงผลใหมีจํานวนผูปวยเขารับ65 
การรักษาเปนผูปวยในมากขึ้น 66 

  67 

สีเหลือง สีเหลือง 

สีเหลือง สีเหลือง 
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CR07
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสาธารณสขุ



รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G05 ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 4 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ68 
เปาหมายเมื่อเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 ผลการประเมินของ Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใชระบบ69 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญจาก 184 ประเทศทั่วโลก พบวา ในป 2563 ไทยถูกจัดอันดับเปนประเทศที่ฟนตัวจากการ70 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับเปาหมายของแผนแมบทนี้ คือ 71 
ความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็วในการควบคุมโรค และความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางสาธารณสุขใน72 
การรักษาผูติดเชื้อ นอกจากนี้ ความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันตนเองของประชาชนในการปองกันโรคโควิด-19 ยังอยู73 
ในเกณฑที่ดีเม่ือเทียบกับอัตราการดูแลตนเองและคนใกลชิดอยูที่รอยละ 80 แสดงใหเห็นวาประชาชนตระหนักรูและเขาใจ74 
ถึงวิธีการปองกันตนเองในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการแพรระบาดระลอก75 
ใหมของโรคโควิด-19 ทําใหมีผูติดเชื้อรายวันสูงถึง 13,291 ราย/วัน ในเดือนกันยายน 2564 ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหไทยถูก76 
จัดอันดับ GCI เปนลําดับที่ 51 ของโลก ลดลงจากปกอนหนา 47 อันดับ 77 

สาระสําคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการดําเนินงานประจําป 2564 78 

BR0701 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม เพื่อความมั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 

มุงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสําคัญที่
เปนจุดคานงัดสําคัญในระบบจัดการภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข ไดแก การปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 การทบทวน
และออกแบบโครงสรางการทํางาน ความมั่นคงดาน
สุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่
มีความรุนแรงในระดับที่สูงมาก พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ การ
จัดสรรวงเงินงบประมาณในกรอบของความมั่นคง
ดานสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาและจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ และอุปกรณ
ทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการจัดทํา
แผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินดาน

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุขมีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพ
และรองรับการดําเนินงานภายใตสถานการณ
ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขไดแบบ Real 
Time ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ ณ ชองทางเขาออก
ประเทศโดยอยูระหวางการดําเนินกิจกรรม
ไดแก การจัดตั้งระบบการขึ้นทะเบียนของผุ
เดินทาง และการตรวจจับคัดกรองโรคทาง
หองปฏิบัติการ และพัฒนาโปรแกรมขอมูล 

สีเหลือง สีเหลือง 

รหัส เปาหมาย 

สถานะการบรรลุ
เปาหมาย 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2564 

เทียบคา
เปาหมาย
ป 2565 

CR07G05 ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 

  

สถานะการบรรลุเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอันพึงประสงคที่ 4 มีระดับใกลเคียงในการบรรลุ68 
เปาหมายเมื่อเทียบกับคาเปาหมายป 2564 และป 2565 ผลการประเมินของ Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใชระบบ69 
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญจาก 184 ประเทศทั่วโลก พบวา ในป 2563 ไทยถูกจัดอันดับเปนประเทศที่ฟนตัวจากการ70 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับเปาหมายของแผนแมบทนี้ คือ 71 
ความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็วในการควบคุมโรค และความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางสาธารณสุขใน72 
การรักษาผูติดเชื้อ นอกจากนี้ ความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันตนเองของประชาชนในการปองกันโรคโควิด-19 ยังอยู73 
ในเกณฑที่ดีเม่ือเทียบกับอัตราการดูแลตนเองและคนใกลชิดอยูที่รอยละ 80 แสดงใหเห็นวาประชาชนตระหนักรูและเขาใจ74 
ถึงวิธีการปองกันตนเองในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ในป 2564 ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการแพรระบาดระลอก75 
ใหมของโรคโควิด-19 ทําใหมีผูติดเชื้อรายวันสูงถึง 13,291 ราย/วัน ในเดือนกันยายน 2564 ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหไทยถูก76 
จัดอันดับ GCI เปนลําดับที่ 51 ของโลก ลดลงจากปกอนหนา 47 อันดับ 77 

สาระสําคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการดําเนินงานประจําป 2564 78 

BR0701 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม เพื่อความมั่นคงแหงชาติดานสุขภาพ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 

มุงดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสําคัญที่
เปนจุดคานงัดสําคัญในระบบจัดการภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข ไดแก การปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 การทบทวน
และออกแบบโครงสรางการทํางาน ความมั่นคงดาน
สุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่
มีความรุนแรงในระดับที่สูงมาก พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ การ
จัดสรรวงเงินงบประมาณในกรอบของความมั่นคง
ดานสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาและจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ และอุปกรณ
ทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการจัดทํา
แผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินดาน

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุขมีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพ
และรองรับการดําเนินงานภายใตสถานการณ
ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขไดแบบ Real 
Time ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
รวมทั้งพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ ณ ชองทางเขาออก
ประเทศโดยอยูระหวางการดําเนินกิจกรรม
ไดแก การจัดตั้งระบบการขึ้นทะเบียนของผุ
เดินทาง และการตรวจจับคัดกรองโรคทาง
หองปฏิบัติการ และพัฒนาโปรแกรมขอมูล 

สีเหลือง สีเหลือง 

สาธารณสุขอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพในทุก
ภาวะฉุกเฉิน และมีความมั่นคงดานสุขภาพของ
ประเทศ 

BR0702 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรู
ดานสุขภาพ การปองกันและดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชาชนและผูปวย 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 

เปนการบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรู
ด านสุขภาพและการป องกันโรคกับการรักษา 
พยาบาลในระบบบริการสุขภาพอยางตอเนื่องย่ังยืน 
โดยมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ รวมถึงระบบ
การเงินการคลังและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเขาถึงขอมูลสุขภาพตลอดจน
การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปองกันและลด
โรคและผลแทรกซอนจากโรคไมติดตอ ซึ่งจะเนนโรค
ไมติดตอที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีความชุกสูง
กอนและมุงเนนกลุมประชากรวัยทํางาน อีกทั้งจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคที่ไดผล รวมทั้งการใชนโยบายดาน
ภาษีเพื่อลดปริมาณการบริโภคอาหารและสารเคมีที่
เปนสาเหตุของโรคไมติดตอ โดยเฉพาะน้ํ าตาล 
โซเดียม และติดตามการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
เก่ียวกับสารเคมีที่ ใชในวงกวางและทําใหเกิดการ
เจ็บปวย ไดแก สารเคมีอันตรายที่ใชการเกษตร 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางดําเนินการ
พัฒนานโยบายและสงเสริมความรอบรูสุขภาพ 
สําหรับสถานที่ทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทองถิ่น ใหมีความรอบรูด านสุขภาพและ
สามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในชุมชนได นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาเกณฑ
สําหรบัคนหารูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิ งนวัตกรรมที่ มี การใช เทคโนโลยีดิ จิทั ล  
โดยบู รณ าการไปกั บ เกณ ฑ การประเมิ น  
คุณภาพ NCD Clinic Plus และนําไปใชกับ 
รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2565 

 

BR0703 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บาน/
ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 
 

เพื่อรองรับกับจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในอนาคต โดยเนนการเรงแกไขปญหาทั้งในมิติความ
รอบรูดานสุขภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแล
ตัวเอง การดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาคสวน
ตาง ๆ และพื้ นที่ /ทองถ่ิน/ชุมชน ในการสรางผู
บริบาลผูสู งอายุใหมีทั้ งปริมาณและคุณภาพที่
เพียงพอกับความตองการเมื่อเขาสูภาวะพี่งพิง และ
การบริการรักษาพยาบาลที่บานและในชุมชนอยาง

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการพัฒนาระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) เพื่อรองรับ
ขอมูลผูบริบาลผูสูงอายุที่ผานหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน(อยูระหวางพัฒนาและ
ออกแบบเชื่ อมโยงข อมูลกั บหน วยงานที่
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CR07
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสาธารณสขุ



สาธารณสุขอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพในทุก
ภาวะฉุกเฉิน และมีความมั่นคงดานสุขภาพของ
ประเทศ 

BR0702 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรู
ดานสุขภาพ การปองกันและดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชาชนและผูปวย 
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สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 
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เปนการบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรู
ด านสุขภาพและการป องกันโรคกับการรักษา 
พยาบาลในระบบบริการสุขภาพอยางตอเนื่องย่ังยืน 
โดยมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ รวมถึงระบบ
การเงินการคลังและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเขาถึงขอมูลสุขภาพตลอดจน
การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปองกันและลด
โรคและผลแทรกซอนจากโรคไมติดตอ ซึ่งจะเนนโรค
ไมติดตอที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีความชุกสูง
กอนและมุงเนนกลุมประชากรวัยทํางาน อีกทั้งจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคที่ไดผล รวมทั้งการใชนโยบายดาน
ภาษีเพื่อลดปริมาณการบริโภคอาหารและสารเคมีที่
เปนสาเหตุของโรคไมติดตอ โดยเฉพาะน้ํ าตาล 
โซเดียม และติดตามการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
เก่ียวกับสารเคมีที่ ใชในวงกวางและทําใหเกิดการ
เจ็บปวย ไดแก สารเคมีอันตรายที่ใชการเกษตร 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางดําเนินการ
พัฒนานโยบายและสงเสริมความรอบรูสุขภาพ 
สําหรับสถานที่ทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทองถิ่น ใหมีความรอบรูด านสุขภาพและ
สามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในชุมชนได นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาเกณฑ
สําหรบัคนหารูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิ งนวัตกรรมที่ มี การใช เทคโนโลยีดิ จิทั ล  
โดยบู รณ าการไปกั บ เกณ ฑ การประเมิ น  
คุณภาพ NCD Clinic Plus และนําไปใชกับ 
รพ. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2565 
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เพื่อรองรับกับจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในอนาคต โดยเนนการเรงแกไขปญหาทั้งในมิติความ
รอบรูดานสุขภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแล
ตัวเอง การดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาคสวน
ตาง ๆ และพื้ นที่ /ทองถ่ิน/ชุมชน ในการสรางผู
บริบาลผูสู งอายุใหมีทั้ งปริมาณและคุณภาพที่
เพียงพอกับความตองการเมื่อเขาสูภาวะพี่งพิง และ
การบริการรักษาพยาบาลที่บานและในชุมชนอยาง

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการพัฒนาระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) เพื่อรองรับ
ขอมูลผูบริบาลผูสูงอายุที่ผานหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน(อยูระหวางพัฒนาและ
ออกแบบเชื่ อมโยงข อมูลกั บหน วยงานที่
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เปนการบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรู
ด านสุขภาพและการป องกันโรคกับการรักษา 
พยาบาลในระบบบริการสุขภาพอยางตอเนื่องย่ังยืน 
โดยมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ รวมถึงระบบ
การเงินการคลังและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการเขาถึงขอมูลสุขภาพตลอดจน
การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ เพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปองกันและลด
โรคและผลแทรกซอนจากโรคไมติดตอ ซึ่งจะเนนโรค
ไมติดตอที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีความชุกสูง
กอนและมุงเนนกลุมประชากรวัยทํางาน อีกทั้งจะ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคที่ไดผล รวมทั้งการใชนโยบายดาน
ภาษีเพื่อลดปริมาณการบริโภคอาหารและสารเคมีที่
เปนสาเหตุของโรคไมติดตอ โดยเฉพาะน้ํ าตาล 
โซเดียม และติดตามการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
เก่ียวกับสารเคมีที่ ใชในวงกวางและทําใหเกิดการ
เจ็บปวย ไดแก สารเคมีอันตรายที่ใชการเกษตร 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางดําเนินการ
พัฒนานโยบายและสงเสริมความรอบรูสุขภาพ 
สําหรับสถานที่ทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทองถิ่น ใหมีความรอบรูด านสุขภาพและ
สามารถถายทอดองคความรูใหกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ในชุมชนได นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาเกณฑ
สําหรบัคนหารูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิ งนวัตกรรมที่ มี การใช เทคโนโลยีดิ จิทั ล  
โดยบู รณ าการไปกั บ เกณ ฑ การประเมิ น  
คุณภาพ NCD Clinic Plus และนําไปใชกับ 
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เพื่อรองรับกับจํานวนผูสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในอนาคต โดยเนนการเรงแกไขปญหาทั้งในมิติความ
รอบรูดานสุขภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแล
ตัวเอง การดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาคสวน
ตาง ๆ และพื้ นที่ /ทองถ่ิน/ชุมชน ในการสรางผู
บริบาลผูสู งอายุใหมีทั้ งปริมาณและคุณภาพที่
เพียงพอกับความตองการเมื่อเขาสูภาวะพี่งพิง และ
การบริการรักษาพยาบาลที่บานและในชุมชนอยาง

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการพัฒนาระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) เพื่อรองรับ
ขอมูลผูบริบาลผูสูงอายุที่ผานหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน(อยูระหวางพัฒนาและ
ออกแบบเชื่ อมโยงข อมูลกั บหน วยงานที่

ตอเนื่องจนถึงวาระสุดทายของชีวิตจากทีมแพทย
ครอบครัวเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลด
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ 

เกี่ยวของเพื่อใหครอบคลุมทั้งประเทศ) รวมทั้ง
ไดมีการจัดทํ าหลักสูตรการดูแลระยะยาว 
(Long Term Care) ผูปวยและผูสูงอายุสําหรับ
นั ก ศึ กษ าพ ยาบาล  และมี การประสาน
สถานศึกษาพยาบาล พรอมเร่ิมดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

BR0704 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวของใหมีความเปนเอกภาพ 
บูรณาการ เปนธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนดานการเงินการคลัง 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สปสช. 

โดยปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับ
สิทธิประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน สราง
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความ
คุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุม
อย างเหมาะสมนํ าไปสู ค วามเสมอภาค และ
กําหนดใหมีความเปนธรรมสําหรับประชาชนทุกกลุม
ในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนอยางมี
คุณภาพ (รวมทั้งบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
และคนต างดาว) รวมถึงประเด็นการคุมครอง
ผูบริโภค 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข มีการขยายหนวยบริการ
รองรับการใชบริการของสิทธิ Non-UC และ
กลุมเฉพาะ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการ 
รวมทั้ งมีการบูรณาการสิทธิประโยชนการ
ปองกัน ตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาโรคโควิด-19
สําหรับคนไทยทุกสิทธิ รวมทั้งรูปแบบการจาย
ชดเชยค าบริการ รวมทั้ ง มี การเชื่ อมโยง
ฐานขอมูลบริการ COVID-19 (วัคซีน ตรวจคัด
กรอง HICI รักษาพยาบาล) ระหวาง สปสช. 
และกระทรวงสาธารณสุข Co-Lab, Co-Link, 
Co-Ward, หมอพรอม รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ 
และขยายไปในระดับเขตตอไป     

BR0705 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คลองตัว และการรวม
รับผิดชอบดานสุขภาพระหวางหนวยงานและทองถิ่น 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 

มุงกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูระดับเขตพื้นที่ 
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่เปดพื้นที่บริหารใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางเพ่ือชวยแกปญหาเฉพาะพื้นที่ 
รวมถึงการกระจายอํานาจการจัดบริการของหนวย
บริการในลักษณะพวงบริการ และการบริหาร
งบประมาณ/เงินกองทุนของหนวยในระดับเขต
สุขภาพ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมความเขมแข็งให เขต

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการและรวมรับผิดชอบระหวาง
หน วยงาน และทอง ถ่ิน  มีความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทําให
เกิดผลสําเร็จในพื้นที่ตามเปาหมายของการ
ปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการภาวะฉุกเฉิน
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รวมทั้ งมีการบูรณาการสิทธิประโยชนการ
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สุขภาพมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มี
ความคลองตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ดานสาธารณสุข โรคไมติดตอ ผูสูงอายุ ระบบ
หลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวของ 
ซึ่งมีการดําเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 จัดทํา
ขอเสนอ (Sandbox) 5 ดาน (อภิบาลระบบ 
กําลั งคน  ระบบการเงิน การคลั ง ขอมู ล
เทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน 
ระยะที่ 2 เขตนํารองนํากลไกไปขับเคลื่อนตาม
แนวทาง และ ระยะที่  3 ติดตามประเมินผล 
จัดทําขอเสนอเพื่อการบริหารจัดการ  

สถานะการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ไดกําหนดใหจัดทํากฎหมาย 1 79 
ฉบับ  โดยมสีถานะการดาํเนินการสรุปไดดังนี้ 80 

รายชื่อกฎหมายที่ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 พระราชบัญญตัโิรคติดตอ พ.ศ. 2558   ปจจุบันพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 
2558 อยู ระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (หมายเหตุ 
คณะรัฐมนตรีจะแยก พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ .ศ . 2558 บางสวน เป น 
พรก.) 
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ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 82 
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การทํางานในการสรางองคความรูในภาพรวมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงความซ้ําซอนของการดําเนินงานดาน88 
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เกี่ยวของเพื่อใหครอบคลุมทั้งประเทศ) รวมทั้ง
ไดมีการจัดทํ าหลักสูตรการดูแลระยะยาว 
(Long Term Care) ผูปวยและผูสูงอายุสําหรับ
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โดยปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับ
สิทธิประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน สราง
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความ
คุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุม
อย างเหมาะสมนํ าไปสู ค วามเสมอภาค และ
กําหนดใหมีความเปนธรรมสําหรับประชาชนทุกกลุม
ในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนอยางมี
คุณภาพ (รวมทั้งบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
และคนต างดาว) รวมถึงประเด็นการคุมครอง
ผูบริโภค 

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข มีการขยายหนวยบริการ
รองรับการใชบริการของสิทธิ Non-UC และ
กลุมเฉพาะ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการ 
รวมทั้ งมีการบูรณาการสิทธิประโยชนการ
ปองกัน ตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาโรคโควิด-19
สําหรับคนไทยทุกสิทธิ รวมทั้งรูปแบบการจาย
ชดเชยค าบริการ รวมทั้ ง มี การเชื่ อมโยง
ฐานขอมูลบริการ COVID-19 (วัคซีน ตรวจคัด
กรอง HICI รักษาพยาบาล) ระหวาง สปสช. 
และกระทรวงสาธารณสุข Co-Lab, Co-Link, 
Co-Ward, หมอพรอม รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ 
และขยายไปในระดับเขตตอไป     

BR0705 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คลองตัว และการรวม
รับผิดชอบดานสุขภาพระหวางหนวยงานและทองถิ่น 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสําคัญ สถานะการดําเนินงาน 

สธ 

มุงกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูระดับเขตพื้นที่ 
โดยเฉพาะในเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่เปดพื้นที่บริหารใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทางเพ่ือชวยแกปญหาเฉพาะพื้นที่ 
รวมถึงการกระจายอํานาจการจัดบริการของหนวย
บริการในลักษณะพวงบริการ และการบริหาร
งบประมาณ/เงินกองทุนของหนวยในระดับเขต
สุขภาพ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมความเขมแข็งให เขต

 ไดมีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะกําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการและรวมรับผิดชอบระหวาง
หน วยงาน และทอง ถ่ิน  มีความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทําให
เกิดผลสําเร็จในพื้นที่ตามเปาหมายของการ
ปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการภาวะฉุกเฉิน
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สุขภาพมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มี
ความคลองตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ดานสาธารณสุข โรคไมติดตอ ผูสูงอายุ ระบบ
หลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวของ 
ซึ่งมีการดําเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 จัดทํา
ขอเสนอ (Sandbox) 5 ดาน (อภิบาลระบบ 
กําลั งคน  ระบบการเงิน การคลั ง ขอมู ล
เทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน 
ระยะที่ 2 เขตนํารองนํากลไกไปขับเคลื่อนตาม
แนวทาง และ ระยะที่  3 ติดตามประเมินผล 
จัดทําขอเสนอเพื่อการบริหารจัดการ  

สถานะการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ไดกําหนดใหจัดทํากฎหมาย 1 79 
ฉบับ  โดยมสีถานะการดาํเนินการสรุปไดดังนี้ 80 

รายชื่อกฎหมายที่ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 พระราชบัญญตัโิรคติดตอ พ.ศ. 2558   ปจจุบันพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 
2558 อยู ระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (หมายเหตุ 
คณะรัฐมนตรีจะแยก พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ .ศ . 2558 บางสวน เป น 
พรก.) 

 81 

ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะ 82 

1. ขอจํากัดเชิงจํานวนและศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการสื่อสารความรูเรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา 83 

รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่ยังไมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมประชากรเสี่ยงสูง อาทิ กลุมประชากรรายได84 

นอยที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ และแรงงานขามชาติ ซึ่งอาจสงผลตอการถายทอดองคความรูของ85 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 86 

2. การบูรณาการการดําเนินของหนวยงานดานตาง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งไมสามารถสะทอนใหเกิดความรวมมือของ87 

การทํางานในการสรางองคความรูในภาพรวมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงความซ้ําซอนของการดําเนินงานดาน88 

ประชาสัมพันธ 89 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารและสรางองคความรูทางสุขภาพอาจมีขอจํากัดสําหรับประชากรกลุมที่มีรายได90 

ต่ําและ/หรือมีทักษะทางดานดิจิทัลที่ยังไมเพยีงพอ ซึ่งจําเปนตองดําเนินการควบคูกับวิธีการอ่ืนอยางเหมาะสม ความเหลื่อมล้ํา91 

ของการเขาถึงและการรับรูขอมูลที่สงเสริมสุขภาวะที่ดีของประชากรในแตละพื้นที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานใน92 

ระดับจังหวัดและพื้นที่ยังคงมี ความทาทาย ไมวาจะเปนประเด็นการบูรณาการดําเนินการของภาคสวนตาง ๆ ศักยภาพของ93 
บุคลากรทางสาธารณสุขในการสื่อสารกับประชาชน ฐานขอมูลทางสาธารณสุขและผูปวยที่ยังไมเปนระบบและขาดความ94 

เชื่อมโยง และการจัดการการติดตามและประเมินผลที่ยังไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 95 

4. การคุมครองตกหลนไปจากระบบหลักประกันทางสุขภาพ เชน แรงงานภาคการเกษตร แรงงานทํางานบาน เปนตน  96 

ซึ่งความทาทายดังกลาว สงผลตอความเหลื่อมล้ําทางระบบหลักประกันสุขภาพ และสงผลกระทบตอสถานการณดานสุขภาพที่97 

แรงงานขามชาติตองแบกรับความเสี่ยงจากการไมมีหลักประกันสุขภาพมารองรับดวยตนเอง 98 

5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัย ยังไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับความ99 

ตองการของผูใชงาน โดยเฉพาะการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ปองกัน รักษาโรค และเฝาระวังโรคอุบัติใหมโรคติดตอ100 

โรคไมติดตอ และโรคทางพันธุกรรมที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ 101 
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกัน 
และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส�านึกสุขภาพดีสูงขึ้น

อตัราความรอบรูด้้านสขุภาวะของประชากร ร้อยละ 50 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การส่งเสริมความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะถือเป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานหนึ่งของการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันทางสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชน ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่าง 
ต ่ อ เ นื่ อ ง ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ยั่ ง ยื น 
ในระยะยาว ทั้ งนี้  สถานการณ์ความรอบรู ้ด ้าน 
สุขภาวะของไทยในปี 2564 โดยเทียบเคียงจาก 
ค ่ า เ ฉลี่ ย ร ้ อ ยละขอ งประชาชน ในกา ร เ ข ้ า ถึ ง 
การบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่า 
ภาพรวมในระดับประเทศ มีคะแนนอยู ่ที่  82.06 
คะแนน ซ่ึงได ้บรรลุค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ คือ  
ร้อยละ 78 อย่างไรก็ดี ยังมีเขตสุขภาพที่ 4 (65.17 
คะแนน) และ 6 (77.57 คะแนน) ท่ียังมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของประเทศ

นอกจากนี้ สวนดุสิตโพลได้รายงานผลการส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในเดือนธันวาคม 2563 
เรื่อง “การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020”  
ซึ่ งพบว ่าในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 68.10 รวมถึงให้ความส�าคัญกับข้อมูล
ความรู ้ เกี่ ยว กับสุขภาพในเรื่ อง เทคนิคการดูแล 
สุ ขภาพตน เอ งมากถึ ง ร ้ อยละ  71 .98  โดยให  ้
ความส�าคัญกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.48

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR07G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อตัราความรอบรูด้้านสขุภาวะของประชากร ร้อยละ 50 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ที่มา: Data Health Center กระทรวงสาธารณสุข, 2564

ค่าเฉลี่ยร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ที่มา: สวนดุสิตโพล, 2564
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานด้านการสร้างเสริมความรู้
ทางสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด�าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ 
ขับเคล่ือนนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม ่ติดต ่อเรื้อรัง และส ่งเสริมความรอบรู ้ด ้านสุขภาพในสถานที ่
ท�างานของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ การจัดท�า
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส�านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคลและสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) รวมถึง
การพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ส�าหรับเด็ก และการจัดท�าข้อเสนอ
และแนวปฏิบัติเชิงมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากมลพิษ และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร   

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ 
ทางสุขภาพอาจมีข้อจ�ากัดส�าหรับประชากรกลุ่มท่ีมีรายได้ต�่าและ/หรือมีทักษะทางด้านดิจิทัลท่ียังไม่เพียงพอ  
ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่กับวิธีการอื่นอย่างเหมาะสม ความเหลื่อมล�้าของการเข้าถึงและการรับรู ้ 
ข้อมูลที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชากรในแต่ละเขตสุขภาพสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานในระดับ
จังหวัดและพื้นท่ียังคงมีความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการบูรณาการด�าเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ศักยภาพ
ของบุคลากรทางสาธารณสุขในการสื่อสารกับประชาชน ฐานข้อมูลทางสาธารณสุขและผู้ป่วยท่ียังไม่เป็น 
ระบบและขาดความเช่ือมโยง และการจัดการการติดตามและประเมินผลที่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เป็นต้น รวมท้ังข่าวเท็จทางสุขภาพในรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่มีจ�านวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อ
และพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนเห็นควรเร่งการสร้าง 
ความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะควรมุ ่งเน้น (1)	 การพัฒนารูปแบบการส่ือสารที่หลากหลาย	 รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคมใหม่	ๆ ท่ีช่วยให้ประชากรกลุ่มเปราะบางสามารถรับรู้ เข้าใจ และน�าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีในระยะต่อไป (2)	การเร่งรัดการด�าเนินการเชิงพื้นที่	 ซึ่งครอบคลุมการบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	การก�าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครทาง
สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการประเมินผลการด�าเนินงาน เพ่ือกระตุ ้นให้เกิดการ
ประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลทางสุขภาพในเขตสุขภาพต่าง ๆ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง (3)	การสร้างระบบ
ฐานข้อมูลความรอบรู้ทางสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายทางสาธารณสุขในอนาคต ตลอดจน  
(4)	 การพัฒนากลไกเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวปลอมทางสุขภาพท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่าน
กลไกการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ	 โดยจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่ไปกับการเสริมสร้างทักษะการ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ด้านสุขภาพของประชาชน	(Critical	Thinking)	โดยสามารถบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการศึกษาในระดับชั้นต่าง	ๆ	ได้		
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ที่มา: ส�านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.), 2564

สถานการณ์ปี 2564

จ�านวนสุขภาพชุมชนดีเพ่ิมขึ้น

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะ
ท่ีควรควบคุมด้วยบริการผู ้ป่วยนอก (Ambulatory 
Care Sensitive Conditions: ACSC) ลดลง ไม่เกิน
ร้อยละ 100

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ชุมชนเป็นฐานส�าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ชุมชนที่มีสุขภาพดีควรเริ่มต้ังแต่การมีความรอบรู ้
ด้านสุขภาวะได้ด้วยตนเอง ซึ่งจ�าเป็นต้องมีบุคลากร 
ท่ีให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได ้จากสถานการณ์ของระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นการให้บริการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นในระดับปฐมภูมิจะรองรับผู ้ป่วยท่ี
สามารถให้การรักษาพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นต้องนอน
รักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น การมีหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ที่ดี มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่จะ
สามารถลดการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิโดยไม่จ�าเป็นได้ โดยปัจจุบัน 
ส�านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) 
กระทรวงสาธารณสุข มีการตั้งเป้าหมายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิปี 2563 อยู่ที่ 2,500 หน่วย และในปี 2565 
จ�านวนทั้งส้ิน 3,000 หน่วย ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่าในปี 2564 มีจ�านวน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ
สะสมท้ังส้ิน	 2,760	หน่วย	 เพิ่มขึ้นจาก	ปี	 2563	 
เดิม	 769	 หน่วย แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุม 
ในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 27,205,655 
คน คิ ด เป ็นร ้ อยละ  41 .1  จากประชากรไทย 
ทั่วประเทศ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR07G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะ
ที่ควรควบคุมด้วยบริการผู ้ป่วยนอก (Ambulatory 
Care Sensitive Conditions: ACSC) ลดลง ไม่เกิน
ร้อยละ 100

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

จ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงการด�าเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ผ ่านมา ได้มีแนวทาง 
ในการพัฒนาผ่านการจัดสรรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ให ้บริการสุขภาพหน่วยปฐมภูม ิ
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยบริการ “คลินิกหมอครอบครัว” ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่สนับสนุน  
ส่งเสริม และดูแลรักษาประชาชนทุกกลุ ่มอายุในพื้นที่บริการ โดยแนวทางพัฒนาดังกล่าว จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านนวัตกรรมทางระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ และด้านการวิจัยทางสุขภาพ ซึ่งน�าไปสู่การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของประชาชนไทยทั่วประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผ่านการจัดตั้งภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงานร่วมกับชุมชน โดยจะส่งผลกระทบเชิงบวกในด้านการเสริมสร้าง 
ความเข้าใจทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม 
ด้านโปรแกรมการพูดคุยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “คุยกับหมอ” ซ่ึงเป็นการบริการส่วนหนึ่งในโครงการ 
บริการการแพทย์ทางไกล สามารถรับค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ประจ�าคลินิกหมอครอบครัว โดยในปี 2564 มีการขยายขอบเขตการให้บริการในอ�าเภอเมือง 
ของแต่จังหวัด (8 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์  
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานยังคงมีข้อท้าทายหลักสองด้าน ได้แก่ ด้านระบบ
การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ความครอบคลุมในการให้บริการด้านให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงประชาชนไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังข่าวปลอมด้านสุขภาพบนสื่อออนไลน์ ยังมีการเผยแพร่ออกมาอยู ่เป็นจ�านวนมาก  
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องสร้างการตระหนักรู ้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนให้สามารถรู ้เท่าทันสื่อ  
ด้านบุคลากร ท่ีมีจ�านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับสัดส่วนประชากรในประเทศไทย  
จึงไม่สามารถให้บริการประชาชนที่เข้ามาขอรับค�าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง   
การส่ือสารประสานงานภายในองค์กรและองค์กรภาคีเครือข่าย ท่ีผ่านมาหลายหน่วยงานต่างด�าเนินการ 
ในส่วนภารกิจงานของตนเองเป็นหลัก โดยไม่ค�านึงถึงความซ�้าซ้อนทั้งในส่วนของข้อมูล และเทคโนโลยี  
จึงส ่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูล หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ�าเป ็นต้องมีการประสานร่วมมือ 
การบูรณาข้อมูลและในส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทางส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการโทรคมนาคมแห ่งชาติ  (กสทช. )  
และกระทรวงสาธารณสุข ควรเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการขอรับการปรึกษา 
ได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการเร ่งรัดผลิตบุคลากรทางการแพทย์	 โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร  ์
ครอบครัวและเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีประจ�าในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ให ้มีอัตราส ่วนในเข ้าถึงการให ้
บริการประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งนี้  การเพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากร 
ด้านสาธารณสุขเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิมากข้ึน อาทิ ค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากร ตลอดจนการบริหาร
จัดการด้านภาระงานที่เหมาะสมกับบุคลากร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าสู ่ระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิมากขึ้น นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญในการจัดการกับปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ 
การก�าหนดสุขภาพ	 (Social	Determinants	 of	Health)	ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการศึกษา  
ปัจจัยทางสังคม โดยเฉพาะปัจจัยทางชุมชน อาทิ การพัฒนาผู้น�าท้องถิ่นและประชาชนให้มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและผู ้คนในชุมชน รวมท้ังการให้ความส�าคัญและพัฒนาระบบการอบรมเพ่ือสร้าง 
ผู ้น�า (Coaching System: Training the Trainer) เพื่อกระตุ ้นให้เกิดสภาผู ้น�าชุมชนทางด้านสุขภาวะ  
และส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู ้คนในชุมชนให้สามารถขับเคล่ือนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว จะน�าไปสู่การมีช่องทางออนไลน์ในการขอรับค�าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการให้
บริการในแต่ละหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ัวประเทศไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ตลอดจน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของประชาชนให้สามารถตระหนักรู้ข้อมูลด้านสุขภาพได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต ้องเข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น ซึ่งเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาล	 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองในระยะยาวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ปี 2564

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู ่
อันดับท่ี 1 ใน 25

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR07G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู ่
อันดับท่ี 1 ใน 25

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ที่ผ ่านมาได้มีการเผยแพร่รายงานดัชนีความมั่นคง 
ทางด้านสาธารณสุข หรือมีการจัดอันดับหลายแห่งท่ี
แสดง ให ้ เ ห็ น ว ่ า  ป ระ เทศ ไทย เป ็ นประ เทศม ี
ระบบสาธารณสุขท่ีดี ท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยพิจารณา 
จากอันดับระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2562  
ที่ ผ ่ านมา ผลการส�ารวจโดยซีอี โอเวิลด ์  พบว ่า 
ประเทศไทย อยู่ในอันดับท่ี 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก 
โดยได ้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 และใน 
ป ี  2564 ประเทศไทย อยู ่ ในอันดับ ท่ี  13 จาก  
89 ประเทศท่ัวโลก โดยได้คะแนนท้ังหมด 59.52  
เต็ม 100 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว มีปัจจัยส�าคัญ 
ในการวิเคราะห์ 5 ปัจจัย ประกอบด้วย โครงสร้าง 
พื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรทาง 
ก า รแพทย ์  ( แพทย ์  พย าบาล  และบุ คล ากร 
ทางสาธารณสุข) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี ความพร้อม
ของยาที่ ให ้บริการ และความพร ้อมของรัฐบาล  
ซึ่ ง เหตุที่ อันดับของประเทศไทยมีการตกอันดับ 
มาเนื่องจากปัจจัยด ้านบุคลากรทางการแพทย์ที ่
ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน

ที่มา: CEOWorld Magazine, 2021

ดัชนีระบบสุขภาพปี	2564	Health	Care	Index	2021

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ที่ผ ่านกระทรวงสาธารณสุขมุ ่ ง เน ้นการบริหารจัดการป ัญหาด ้านสุขภาวะ 
ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ (1)	 สาสุขยุคใหม่ชวน 
คนไทยใส่ใจตนเอง มีการก�าหนดมาตรการสถานบริการสาธารณสุขให้ด�าเนินการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้กับประชาชนให้สามารถรับรู้สิทธิการรักษาพยาบาลให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม รวมทั้งพัฒนามาตรการ
ส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนท่ีเข้ามารับบริการในคลินิกในแต่ละพื้นที่ (2)	การจัดท�าระบบมาตรฐาน
และคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยกรมควบคุมโรค ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงและน�าข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก รวมถึงรู ้เท่าทัน 
สุขภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการรักษา
พยาบาลลงได ้ และ	 (3)	 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี 
เป็นการด�าเนินการที่มุ ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาพ สร้างกระบวนการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ ด้วยการจัดบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย	 โดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นการออกแบบบริการใหม่ให้ทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการโดยง่าย สะดวก ทั้งเชิงรุกในพื้นที่ หรือใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อลดความเส่ียงผลกระทบต่อสุขภาพ และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรการส�าคัญ
ในการจัดการภาวะคุกคามสุขภาพประชาชน โดยจะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมก�ากับดูแล 
หน่วยงานในพ้ืนที่ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการประสานงานและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการด�าเนินการด�าเนินงานยังคงล่าช้า เนื่องจากบางหน่วยงานมีปัญหาด้านการใช้
เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่มีหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่สามารถควบคุมและดูแล 
ก�ากับหรือรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลักษณะโครงสร้าง	พันธกิจ	และภารกิจหลักในการดูแล
สุขภาพของแต่ละสถานประกอบการมีลักษณะแตกต่างกัน ท�าให้ยากต่อการก�าหนดแนวทางองค์กรสุขภาพ 
ให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย  
ยังไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย ควบคุม 
ป้องกัน รักษาโรค และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ และโรคทางพันธุกรรมที่เป็นปัญหา 
ส�าคัญของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเข้าถึง 
ได ้ดีขึ้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรวางแผนการจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการ 
ของผู้ป่วยในปัจจุบันด้วย รวมทั้งบริหารจัดการก�าลังคนที่รองรับการบริการในภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อม 
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย  ์
และสาธารณสุขท่ีทันสมัย ตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยจะต้องพัฒนาและยกระดับระบบการเผ้าระวัง 
ที่สามารถตอบสนองเมื่อต้องการใช้งานได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนา
นวัตกรรมดังกล่าวให้มีความปลอดภัย ประชาชนสามารถเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อ่ืน ๆ ที่จ�าเป ็น อาทิ  นวัตกรรมการส ่งเสริมให ้การลดความแออัดในโรงพยาบาล การพัฒนาระบบ 
การส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น ไปยังท่ีอยู่ของผู้ป่วย การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที่ส่งผลให้ประชาชน  
มีหมอประจ�าตัว มีประวัติการรักษาต่อเนื่อง หากมีปัญหาสุขภาพที่จ�าเป็นต้องส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงขึ้นแบบไร้รอยต่อ และส่งกลับมาดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านเมื่อพ้นภาวะวิกฤต
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สถานการณ์ปี 2564

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 
ทุกจังหวัดไม่ต�่ากว่า 0.67

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่4CR07G04

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 
ทุกจังหวัดไม่ต�่ากว่า 0.67

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
จากผลการส�ารวจดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนา
คนด้านสุขภาพ	ณ	ปี	 2563	พบว่า มีดัชนีความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพอยู่ที่ 0.6078 
เพิ่มขึ้นจากป ี  2562 ก ่อนหน ้าเท ่ากับ 0.0235  
อย ่างไรก็ตาม แม ้ว ่าแนวโน ้มของดัชนี ดังกล ่าว 
มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังคงมีป ัจจัยที่ยังคงประเด็น
ท้าทายคือจ�านวนประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยในมี
จ�านวนที่เพิ่มข้ึน โดยในปี 2563 มีจ�านวนร้อยละ 
11.25 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ�านวนร้อยละ 10.56 
ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ	ณ	ปี	2563

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามท่ีก�าหนด มีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมการปฏิรูป (Big Rock) ใน 2 ประเด็นส�าคัญ ดังนี้ (1)	 กิจกรรมปฏิรูปที่	 2	 การปฏิรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	การป้องกัน	และดูแลรักษา
โรคไม่ติดต่อส�าหรับประชาชนและผู้ป่วย มีโครงการที่ส�าคัญ คือ โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบูรณา
การกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ท่ีได้เริ่มด�าเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส�าหรับประชาชนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพภาครัฐภายในปี 2565 ได้แก่ (1) การตรวจวัดความดันโลหิต
ด้วยตัวเองที่บ้าน และ (2) การคัดกรองเบาหวานในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (2)	 กิจกรรมปฏิรูปที่	4	การปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพ ได ้มีการยกระดับหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองให ้ประชาชนได ้เข ้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ได้ทุกพื้นที่ โดยไม่จ�าเป็นต้องอยู ่ในพื้นที่หน่วยบริการที่ตนมีสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งจะมี 
การเชื่อมต่อข้อมูลกับทางคลินิกหมอครอบครัว ให้สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน และระบบยืนยัน 
ตัวตนในการรับบริการผ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

เร้ือรังเพิ่มขึ้น อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด19 ท่ีส่งผลให้มีจ�านวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในมากขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย	 หน่วยบริการทางการแพทย์ยังไม ่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทั้งในเรื่องของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีการดูแลรักษา 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน การกระจุกตัวอยู ่เฉพาะตัวเมืองของบุคลากรทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให ้
มีก�าลังคนทางการแพทย์ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน พบว่า วัยแรงงานมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ 
ไม่เรื้อรังสูง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประกอบกับประเทศไทยเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์  
ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 พบความท้าทายในการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบว่า แรงงานข้ามชาติ
จ�านวนมากไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลตามที่พึงได้ เนื่องจากกฎหมายด้านแรงงานข้ามชาติ 
ในปัจจุบัน ไม่สามารถให้ความคุ ้มครองแรงงานข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมในกลุ ่มอาชีพ เพราะยังมีการให ้
ค�านิยามทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะท่ีไม่ชัดเจน ท�าให้แรงงานข้ามชาติที่ควรได้รับการคุ้มครองตกหล่นไป
จากระบบหลักประกันทางสุขภาพ เช่น แรงงานภาคการเกษตร แรงงานท�างานบ้าน เป็นต้น ซ่ึงความท้าทาย 
ดังกล่าว ส่งผลต่อตวามเหลื่อมล�้าทางระบบหลักประกันสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ด้านสุขภาพ 
ที่แรงงานข้ามชาติต้องแบกรับความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกันสุขภาพมารองรับด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในการปรับปรุงตัวบทกฎหมายในเรื่องการเพิ่มสิทธิให้กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ตกหล่นในระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสร้าง 
การตระหนักรู้ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้ ในส่วน 
ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป ็นรากฐานของระบบสาธารณสุขไทย ควรมีการจัดท�าหลักสูตร 
การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ ซึ่งจะสามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเน้นการกระตุ ้นในระดับชุมชนด้าน 
การอบรมเพื่อให้เกิดสภาผู ้น�าชุมชนทางด้านสุขภาวะ และการพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถขับเคล่ือน 
ระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิได้ด้วยตนเอง ท้ังน้ี ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หน่วยบริการ 
ทางการแพทย์ควรน�าเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา มาปรับใช้ในกระบวนการด�าเนินงานต่าง ๆ  
อาทิ เทคโนโลยีที่ช่วยติดตามและประเมินผลการรักษาโดยไม่เป็นภาระของประชาชน และลดความแออัดของ
โรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการส่งเสริมมาตรการการลดโรคภัยด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะต้องให ้
ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาปัญหาสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามบริบทของปัญหาในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

สัดส ่วนประชาชนที่มีความรู ้ สุ ขภาพ เรื่ อง โรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด) เพิ่มเป็น
ร้อยละ 5

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่5CR07G05

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

สัดส ่วนประชาชนท่ีมีความรู ้ สุขภาพ เ ร่ืองโรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (ร้อยละของประชากรทั้งหมด) เพิ่มเป็น
ร้อยละ 5

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ค ่าสถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึง
ประสงค์ ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ทั่วโลกต้อง
เผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ซึ่งเป ็นโรคอุบัติใหม่ที่องค ์การ
อนามั ย โลกประกาศ เป ็ น  “ภาวะฉุ ก เ ฉินด ้ าน 
สาธารณสุขระหว ่างประเทศ” (Public Health 
Emergency of International Concern: PHEIC) 
หรือโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) โดยป ัจจุบัน 
พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 256 ล้านราย คร่าชีวิตคนไป
กว่า 5 ล้านราย ในขณะท่ีประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม
กว่า 2 ล้านราย และมีผู ้เสียชีวิตกว่า 20,000 ราย1  
โดยในปี 2563 ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ฟื้นตัว
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอันดับที่ 4 
ของโลก ตามผลการประเมินของ Global COVID-19 
Index (GCI) ท่ีใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
จาก 184 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
กับเป้าหมายของแผนแม่บทนี้ คือ ความสามารถใน 
การตอบสนองอย ่ างรวดเร็ ว ในการควบคุมโรค  
และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข

ในการรักษาผู ้ติดเช้ือ2 นอกจากนี้ ความรอบรู ้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันตนเองของประชาชนในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเมื่อเทียบกับ
อัตราการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดอยู ่ท่ีร้อยละ 80 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักรู ้และเข้าใจถึงวิธี
การป้องกันตนเองในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปี 
2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแพร ่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ท�าให้มีผู ้ติดเชื้อ
รายวันสูงถึง 13,291 ราย/วัน ในเดือนกันยายน 2564  
ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ไทยถูกจัดอันดับ GCI เป็นล�าดับ
ที่ 51 ของโลก ลดลงจากปีก่อนหน้า 47 อันดับ

ที่มา: Pemandu.org, 2021

1  https://www.thaipost.net/main/detail/74018 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
2  https://covid19.pemandu.org/gci-ranking/ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
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การด�าเนินการที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ป่วยและผู ้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ อาทิ การพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ให้พร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า โดยมีการจัดท�าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง
และรายงานเหตุการณ์ระดับจังหวัดแบบ Real Time รวมทั้งจัดท�าสื่อรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 การจัดท�า
รายงานทรัพยากร อาทิ การเตรียมความพร้อมในกระบวนการรับ – ส่งยา/เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์  
ในระดับ อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความครอบคุลมทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล 
มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรค	ณ	ช่องทางเข้าออกประเทศ	และสถานที่กักกันโรค 
ที่มีประสิทธิภาพด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของข้อมูลไปยังหน่วยบริการและบุคลากรด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนต�าบล	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมกัน รณรงค์ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ คัดกรองผู้ที่เดินทาง
เข้ามาในจังหวัดน้ัน ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ข้อจ�ากัดเชิงจ�านวนและศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการสื่อสารความรู้เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่ม
เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ ่มประชากรเสี่ยงสูง อาทิ กลุ ่มประชากรรายได้น ้อยที่อาศัยอยู ่ในชุมชนแออัด  
เด็กและเยาวชน ผู ้สูงอายุ และแรงงานข้ามชาติ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดองค์ความรู ้ของเจ้าหน้าที ่
ที่ เ ก่ียวข้อง รวมท้ังการรับรู ้และเข้าใจสารท่ีคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
ความเสี่ยงดังกล่าว การเข้ามามีอิทธิพลของข่าวปลอมทางสุขภาพที่เพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วบนสื่อออนไลน์  
ก็ยังเป็นความท้าทายหนึ่งซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชากร ซึ่งสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ การบูรณาการการด�าเนินของหน่วยงานด้านต่าง ๆ  
ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนให้เกิดความร่วมมือของการท�างานในการสร้างองค์ความรู้ในภาพรวม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงความซ�้าซ้อนของการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การด�าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ควรเร ่งด�าเนินการ จัดท�าสื่อรูปแบบการส่ือสารด้านความเสี่ยงด้าน 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เหมาะสม มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เช ่น การเว ้นระยะห ่างทางสังคม การปฏิบั ติตนเ พ่ือป ้องกันโรคโควิด-19  
และไม่ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ กล่าวคือ จะต้องบูรณาการร่วมกันจัดท�าสื่อที่เผยแพร่ในรูปแบบเดียวกัน  
เพ่ือลดความสับสนต่อประชาชนในการรับข่าวสาร รวมทั้งควรมีศูนย์ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถ
เป็นสื่อท่ีประชาชนให้ความเช่ือถือ รวมทั้งมีแผนเตรียมการรับมือให้พร้อมกับการระบาดของโรคอุบัติใหม ่
และโรคอุบัติซ�้า อาทิ ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ�้าและโรคติดต่อ	 เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยสามารถเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคเพื่อการตัดสินใจแบบ	Real	 Time นอกเหนือจาก 
การเตรียมแผนการรับมือด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังจ�าเป็นต้องมีการปฐมพยาบาลทางใจในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งบุคลากรด้านจิตวิทยาต้องด�าเนินการดูแลช่วยเหลือผู ้ป ่วยโดยเป็น 
การแสดงออกด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ความสนใจกับท่าทางท่ีแสดงออก การฟังด้วยความต้ังใจ รวมถึง 
การให ้ความช่วยเหลือตามท่ีจ�าเป ็น เพื่อให ้ประชาชนรู ้สึกปลอดภัย ผ ่อนคลายและมีความหวังต ่อไป 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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ดลุยภาพระหวา่งเสรภีาพของการท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบ 
กับการก�ากับทีม่คีวามชอบธรรม การด�ารงรกัษาเสรีภาพ 

ในการรบัรูข้องประชาชน และการใหส้ือ่เปน็โรงเรยีนของสงัคม

 25 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ มุ่งเน้นการ26 
สร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม 27 
และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ28 
ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 29 
และเพ่ือให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 30 
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและ31 
ประเด็นปฏิรูปไว้จ านวน 6 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุ32 
เป้าหมาย (สีเหลือง) 4 เรื่อง และอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 2 เรื่อง นั้น ได้33 
น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 เรื่องและ34 
ประเด็นปฏิรูป และอีก 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big 35 
Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเร่ืองและ36 
ประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ37 
ปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 38 

สถานะ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
ปี 2563 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0801 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

0802 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  BR0802 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

0803 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

0804 การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์    

0805 การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการ
อวกาศ และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชน และ
โทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยฯ 

   

0806 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ    

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่น ามาด าเนินการต่อเนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 39 

 40 

 41 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
8 

197

ดา้นส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 08

08
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัล
เพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก 
การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของ
สังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

  

สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ43 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยจากการส ารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 44 
(Media and Information Literacy: MIL) ของประชาชนไทยในปี 2563 พบว่า อยู่ในระดับดี มีคะแนนรวมเฉลี่ย 70.8 45 
คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 67.1 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ 46 
ทักษะการสื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานได้อย่างเหมาะสมและมี47 
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เคร่ืองมือหรือวิธีการในการเฝ้าระวังสื่อสารเทศ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่48 
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงคะแนนองค์ประกอบของสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อที่ประกอบด้วย 49 
ด้านการเข้าถึง (Access) 68.6 คะแนน การประเมิน (Evaluation) 72.3 คะแนน และการสร้าง (Create) 71.7 คะแนน 50 
พบว่า คะแนนด้านการเข้าถึงต่ ากว่าคะแนนรวมเฉลี่ย แสดงว่าประชาชนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะบุคคลในการ51 
ค้นหา เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือ และภาค52 
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ (Baby Boomer) นอกจากนี้ในปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ53 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทการ54 
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดอย่างรวดเร็ว โดยผนวกรวมตัวชี้วัด MIL กับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy: 55 
DL) ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะให้ครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิความรับผิดชอบ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติในสั งคมดิจิทัล 56 
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล  ดิจิทัลคอมเมิร์ช (Digital Commerce) และการเข้าใจ57 
กฎหมายกฎระเบียบทางสังคม โดยผลการประเมินยังคงอยู่ในระดับดี มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ 68.6 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ58 
ผลการประเมิน MIL 59 
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BR0801 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ  
Fake News 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
ดศ. 

มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และ
ถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของภาครัฐในการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบติดตามข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป
ให้มีความถูกต้อง รองรับวิถีชีวิตของประชาชน 
การประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) 
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และสามารถประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงรุกได้  เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเวลาที่
รวดเร็วและป้องกันการสร้างความเสียหายต่อ
สังคมในวงกว้าง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ 
Big Data  และระบบ AI เข้ามาช่วย และมี
มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับ
การก ากับ เฝ้าระวัง Fake News เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
จริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการเปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: 
AFNC) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรอง
ข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง และน าข้อมูล
ที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็น
คลังข้อมูลให้สืบค้นและน าไปเผยแพร่ใน
ช่ องทางต่ าง  ๆ รวมทั้ งมี การแจ้ งความ
ด า เนินคดี กับผู้ เผยแพร่ ข่ าวปลอม  และ
ส านักงาน กสทช. ได้มีการด าเนินโครงการ
ก ากับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มี
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

BR0802 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
ดศ. 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานหลักใน
การร่ วมมือก ากับดูแลสื่ อออนไลน์  เพื่ อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการใช้งานสื่อ
ออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
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BR0801 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ  
Fake News 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
ดศ. 

มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะ
วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และ
ถูกต้อง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของภาครัฐในการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบติดตามข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป
ให้มีความถูกต้อง รองรับวิถีชีวิตของประชาชน 
การประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) 
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และสามารถประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงรุกได้  เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเวลาที่
รวดเร็วและป้องกันการสร้างความเสียหายต่อ
สังคมในวงกว้าง โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ 
Big Data  และระบบ AI เข้ามาช่วย และมี
มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับ
การก ากับ เฝ้าระวัง Fake News เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
จริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการเปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: 
AFNC) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรอง
ข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง และน าข้อมูล
ที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็น
คลังข้อมูลให้สืบค้นและน าไปเผยแพร่ใน
ช่ องทางต่ าง  ๆ รวมทั้ งมี การแจ้ งความ
ด า เนินคดี กับผู้ เผยแพร่ ข่ าวปลอม  และ
ส านักงาน กสทช. ได้มีการด าเนินโครงการ
ก ากับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการที่มี
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

BR0802 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

 
ดศ. 

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานหลักใน
การร่ วมมือก ากับดูแลสื่ อออนไลน์  เพื่ อให้
สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการใช้งานสื่อ
ออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) 
ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) 
สื่อไปพร้อมกันได้ ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่
เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ไม่มีผู้ก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน อาจท าให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น 
(Bully) ที่ไม่เหมาะสม และมุ่งเน้นการพัฒนา
ศั กยภาพของหน่ วยงานหลั กใ ห้ เป็ นศู นย์
ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลกันเองในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของ
จริยธรรมที่ดีและมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลและ
คุ้ ม ค ร อ ง ป ร ะ ช า ช น ผู้ บ ริ โ ภ ค สื่ อ  แ ล ะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อตามสิทธิที่พึงมี
ในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

ด าเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์” โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บ
พยานหลักฐานภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่
เ ก่ียวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน าไปด าเนินการยื่นค า
ขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งระงับการแพร่หลาย
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย 
นอกจากนี้  ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือ
มาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี 
เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่าน
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ สาเหตุ 
พฤติกรรม และมาตรการป้องกันการรังแก
คุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ต่อสตรี เด็ก และ
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ 

BR0803 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

อว. 

มุ่งเน้นการปลูกฝังและการรณรงค์ให้ประชาชนใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงอายุ ให้
สามารถรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่อได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) 
และมุ่งเน้นการยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 
และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพ โดย
จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่ตัวบุคลากรผู้ซึ่งท า
หน้าที่ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้าน
การสื่อสาร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้เท่าทันสื่อ และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซ
เบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) 
ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) 
สื่อไปพร้อมกันได้ ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่
เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ไม่มีผู้ก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน อาจท าให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น 
(Bully) ที่ไม่เหมาะสม และมุ่งเน้นการพัฒนา
ศั กยภาพของหน่ วยงานหลั กใ ห้ เป็ นศู นย์
ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลกันเองในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของ
จริยธรรมที่ดีและมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลและ
คุ้ ม ค ร อ ง ป ร ะ ช า ช น ผู้ บ ริ โ ภ ค สื่ อ  แ ล ะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อตามสิทธิที่พึงมี
ในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

ด าเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์” โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บ
พยานหลักฐานภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่
เ ก่ียวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน าไปด าเนินการยื่นค า
ขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งระงับการแพร่หลาย
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย 
นอกจากนี้  ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือ
มาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี 
เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่าน
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ สาเหตุ 
พฤติกรรม และมาตรการป้องกันการรังแก
คุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ต่อสตรี เด็ก และ
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ 

BR0803 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

อว. 

มุ่งเน้นการปลูกฝังและการรณรงค์ให้ประชาชนใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงอายุ ให้
สามารถรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่อได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) 
และมุ่งเน้นการยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 
และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพ โดย
จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่ตัวบุคลากรผู้ซึ่งท า
หน้าที่ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้าน
การสื่อสาร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้เท่าทันสื่อ และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซ
เบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์200
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ดังนั้น การให้ผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนที่
มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเรียนรู้
ด้านสื่อ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ให้สอดคล้องและรองรับกับ
บริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิรูปใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป 

อย่างมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
รู้เท่าทัน โดยจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสี ยงและโทรทัศน์  เพื่ อการใช้
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จ านวน 2 หลักสูตร 
ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 2 63 
ฉบับ  โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 64 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. …. 

 ✓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุ ษ ย์  ( พ ม . )  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ร่ า ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 
โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไปยังส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และส านั กงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตีเรื่องกลับมายัง พม. 
เพื่ อ ใ ห้จั ดท ากฎหมายล าดับรอง เพิ่ ม เติ ม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายล าดับรอง 

2. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการจัดการ
ข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

 ✓ อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิ เคราะห์ความ
เป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้
ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เพื่อเร่งรัดติดตาม ก ากับดูแล และบูรณาการ
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมาย รวมท้ังก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการ

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) 
ผู้น าเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) 
สื่อไปพร้อมกันได้ ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่
เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ไม่มีผู้ก ากับ
ดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน อาจท าให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น 
(Bully) ที่ไม่เหมาะสม และมุ่งเน้นการพัฒนา
ศั กยภาพของหน่ วยงานหลั กใ ห้ เป็ นศู นย์
ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลกันเองในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของ
จริยธรรมที่ดีและมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลและ
คุ้ ม ค ร อ ง ป ร ะ ช า ช น ผู้ บ ริ โ ภ ค สื่ อ  แ ล ะ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อตามสิทธิที่พึงมี
ในการท าธุรกรรมการสื่อสารท้ังภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

ด าเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์” โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บ
พยานหลักฐานภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตที่
เ ก่ียวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน าไปด าเนินการยื่นค า
ขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งระงับการแพร่หลาย
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย 
นอกจากนี้  ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือ
มาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี 
เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่าน
สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ สาเหตุ 
พฤติกรรม และมาตรการป้องกันการรังแก
คุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ต่อสตรี เด็ก และ
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ 

BR0803 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

อว. 

มุ่งเน้นการปลูกฝังและการรณรงค์ให้ประชาชนใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้สูงอายุ ให้
สามารถรู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่อได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) 
และมุ่งเน้นการยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 
และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมีคุณภาพ โดย
จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่ตัวบุคลากรผู้ซึ่งท า
หน้าที่ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้าน
การสื่อสาร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้เท่าทันสื่อ และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
ฯ โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้าง
ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซ
เบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ป้องกันปราบปราม และแก้ ไขปัญหาการ
เผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทาง
ภาษี แ ล ะมาต รกา รท า งสั ง คม  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 65 

1. การเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชาชน ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชากรบางกลุ่มยังคงมีข้อจ ากัด เช่น กลุ่ม66 
คนว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับความห่างไกลของพื้นที่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้ง67 
ระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก68 
รวดเร็ว เพื่อใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่ประชาชนจ าเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริง69 
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 70 

2. การสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มี71 
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดวิชาการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งวิชาการรู้เท่าทันสื่อยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชา72 
เฉพาะ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 73 

3. การพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรเร่งรัด74 
ด าเนินการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือด้านอาชญากรรมทาง75 
เทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาข่าวปลอมและอาชญากรรมทาง76 
เทคโนโลยีได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งควรเร่งด าเนินการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก 77 
และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในภาวะปกติและภาวะ78 
วิกฤตที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้ 79 

4. หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ควรเร่งยกร่างวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และด าเนินการบรรจุให้เป็นวิชาเฉพาะ เพื่อสร้างทักษะการ80 
รู้เท่าทันสื่อที่เป็นรูปธรรมให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งควรมีการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา81 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่บุคลากร ตลอดจนใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคสร้างความเชื่อมโยง82 
ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 83 

ดังนั้น การให้ผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนที่
มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเรียนรู้
ด้านสื่อ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ให้สอดคล้องและรองรับกับ
บริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิรูปใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป 

อย่างมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
รู้เท่าทัน โดยจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสี ยงและโทรทัศน์  เพื่ อการใช้
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จ านวน 2 หลักสูตร 
ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 2 63 
ฉบับ  โดยมีสถานะการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 64 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. …. 

 ✓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุ ษ ย์  ( พ ม . )  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ร่ า ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 
โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไปยังส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และส านั กงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตีเรื่องกลับมายัง พม. 
เพื่ อ ใ ห้จั ดท ากฎหมายล าดับรอง เพิ่ ม เติ ม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายล าดับรอง 

2. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการจัดการ
ข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

 ✓ อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิ เคราะห์ความ
เป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้
ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เพื่อเร่งรัดติดตาม ก ากับดูแล และบูรณาการ
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจตามกฎหมาย รวมท้ังก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อบูรณาการ
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รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ป้องกันปราบปราม และแก้ ไขปัญหาการ
เผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทาง
ภาษี แ ล ะมาต รกา รท า งสั ง คม  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อม และลดความเสียหายจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 65 

1. การเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชาชน ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชากรบางกลุ่มยังคงมีข้อจ ากัด เช่น กลุ่ม66 
คนว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับความห่างไกลของพื้นที่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้ง67 
ระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก68 
รวดเร็ว เพื่อใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่ประชาชนจ าเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริง69 
อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 70 

2. การสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มี71 
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดวิชาการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งวิชาการรู้เท่าทันสื่อยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชา72 
เฉพาะ จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 73 

3. การพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรเร่งรัด74 
ด าเนินการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือด้านอาชญากรรมทาง75 
เทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาข่าวปลอมและอาชญากรรมทาง76 
เทคโนโลยีได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งควรเร่งด าเนินการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก 77 
และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในภาวะปกติและภาวะ78 
วิกฤตที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้ 79 

4. หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ควรเร่งยกร่างวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และด าเนินการบรรจุให้เป็นวิชาเฉพาะ เพื่อสร้างทักษะการ80 
รู้เท่าทันสื่อที่เป็นรูปธรรมให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งควรมีการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา81 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่บุคลากร ตลอดจนใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคสร้างความเชื่อมโยง82 
ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 83 
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สถานการณ์ปี 2564

1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที ่
ของสือ่บนความรบัผดิชอบกบัการก�ากบัทีม่คีวามชอบธรรม และการใช ้
พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพ 
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพ
ของการสือ่สารคอืเสรภีาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะ
การรู้เทา่ทนัสือ่และสารสนเทศ ปลกูฝังวฒันธรรมของชาติ และปลกูฝัง
ทัศนคติที่ดี 

สถานภาพการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวม 73 คะแนน ข้ึนไป

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
จากการส� ารวจสถานภาพการรู ้ เท ่ าทันสื่ อและ
สารสนเทศ (Media and Information Literacy: 
MIL) ของประชาชนไทยในปี 2563 พบว่า อยู่ในระดับ
ดี มีคะแนนรวมเฉลี่ย 70.8 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 
2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 67.1 คะแนน สะท้อนให้
เห็นว่าประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการ
สื่อสาร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนิน
ชี วิตประจ�าวันและการท�างานได ้อย ่างเหมาะสม 
และมีจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช ้เครื่องมือหรือ 
วิธีการในการเฝ ้าระวังสื่อสารเทศ เพื่อประเมิน 
ถึงประสิทธิภาพและผลกระทบที่ เกิดขึ้นได ้อย ่าง 
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงคะแนน 
องค ์ ป ระกอบของสถานภาพการรู ้ เ ท ่ าทั น ส่ื อ 
ท่ี ป ร ะกอบด ้ ว ย  ด ้ า นก า ร เ ข ้ า ถึ ง  ( A c c e s s )  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR08G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

สถานภาพการรู ้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีคะแนน
เฉล่ียในภาพรวม 76 คะแนน ข้ึนไป

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

       กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

68.6 คะแนน การประเมิน (Evaluation) 72.3 
คะแนน และการสร้าง (Create) 71.7 คะแนน พบว่า 
คะแนนด ้านการเข ้าถึงต�่ ากว ่าคะแนนรวมเฉลี่ย  
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ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



แสดงว่าประชาชนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะบุคคลในการค้นหา เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่จ�าเป็นส�าหรับ
ตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 
(Baby Boomer) นอกจากนี้ในปี 2563 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ได้ด�าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
ทางดิจิทัลที่เกิดอย่างรวดเร็ว โดยผนวกรวมตัวชี้วัด MIL กับสมรรถนะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy: DL) 
ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะให้ครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิความรับผิดชอบ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติในสังคม
ดิจิทัล ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ช (Digital Commerce)  
และการเข้าใจกฎหมายกฎระเบียบทางสังคม โดยผลการประเมินยังคงอยู ่ในระดับดี มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ที่ 68.6 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน MIL 

อย่างไรก็ดี วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้ประชาชนจ�าเป็นต้องประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ�าวัน อาทิ การเรียน การท�างาน และการสื่อสารต่าง ๆ โดยส�านักงานพัฒนา 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รายงานผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
ปี 2563 พบว่า มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 50.1 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 2.6 ล้านคน จากปี 2562 และมีแนวโน้ม 
ระยะเวลาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  
1 ช่ัวโมง 3 นาที โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด เฉลี่ย 12 ชั่วโมง  
43 นาทีต่อวัน ทั้งนี้ มีจ�านวนผู ้ใช้งานที่มีความไม่มั่นใจว่าข้อมูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตมีความน่าเช่ือถือ  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 13.1 แสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้งานให้ความส�าคัญกับความตระหนักรู ้ถึงปัญหา 
ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบคลังข ้อมูลข ่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
และการจัดการ Fake News การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ และการยกระดับการรู ้เท่าทันสื่อ จึงเป็นปัจจัย 
ส�าคัญที่ยังคงต้องได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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การด�า เ นินงานที่ผ ่ านมา  กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) ได้ให้ความส�าคัญ
ในการจัดการ Fake News โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
และความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) ได้ด�าเนิน
การรับเรื่องร ้องเรียนปัญหาออนไลน์ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจ�านวน
เรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 6,109 เรื่อง สามารถ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 2,162 เรื่อง และด�าเนินการ
เผยแพร ่ 1,234 เรื่อง โดยสัดส ่วนข ่าวปลอมใน 
ปี 2564 ลดลงร้อยละ 26.43 ข่าวจริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 
28.66 และข่าวบิดเบือนลดลงร้อยละ 6.69 นอกจากนี ้
ดศ.  ได ้ร ่ วมกับส�านักงานต�ารวจแห ่งชาติ  และ 
กองบั งคับการปราบปรามการกระท� าความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระท�าความผิด โดยใน
ปี 2563 มีจ�านวนคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 
158 ราย ด�าเนินคดีแล้ว 59 ราย และปี 2564 จ�านวน 
135 ราย ด�าเนินคดีแล้ว 57 ราย ขณะที่การพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ดศ. ได้ด�าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา บริหารงานข่าว ประสานงาน 
และรับการแจ้งเตือน โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวัง
เว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Facebook Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์”) รวมทั้งส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) ได้ด�าเนิน
การก�ากับดูแลการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมี
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผู ้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  (ผู ้ รับ 
ใ บ อ นุ ญ า ต )  ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง  

ซึ่ง กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการจ�านวน 27 เรื่อง และด�าเนินการตาม
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว ส�าหรับการยกระดับการรู้
เท่าทันส่ือ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) ได้ด�าเนินงานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรม การพัฒนา 
คนไทยกลุ ่มเป ้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู ้ สูงอายุ )  
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ ้นเคยกับ 
การท� าธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส ์อย ่ าง ม่ันคง
ปลอดภัย) โดยมีก�าลังคนที่ได้รับการยกระดับความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 87.84 ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
รวมทั้งสถาบันพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา ได้จัด
ท�าหลักสูตรการใช้ดิจิทัลอย่างปลอดภัยเพื่อพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความรู ้ เท ่าทันสื่อ ใช ้สื่อได ้อย ่างปลอดภัย โดยมี
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมแล้วจ�านวน 1,500 คน 
ขณะท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จัดให้มีหลักสูตรออนไลน์ในระบบ e-Learning 
ส�าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการยุติการรังแก 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมสนับสนุนการรณรงค์
และสร้างเครือข่ายสื่อดี รวมทั้งก�าหนดให้มีเนื้อหา 
สาระเกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) อยู ่ใน 
กลุ ่ มสาระ เรี ยนรู ้ เทคโนโลยี วิทยาการค� านวณ  
เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างมีสติ รู ้เท่าทัน 
และมีจริยธรรม นอกจากนี้ สพฐ. บูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการ เพื่อสนับสนุน
การสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู ้ด ้านโค้ดด้ิง (Coding)  
เพื่อช่วยสอนให้เยาวชนได้รู ้จักกับพื้นฐานส�าคัญของ
การ เป ็นพลเมื องยุ ค ดิจิทั ลและความปลอดภัย 
สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเข้าถึงส่ือดิจิทัลของประชาชนยังคงมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ อาทิ 
ความห่างไกลของพ้ืนที่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ความสามารถในการเข้าถึงส่ือดิจิทัลของประชากร 
บางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่ประชาชนจ�าเป็นต้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างทัน
ท่วงทีเพื่อให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ในด้านการสร้างการรู ้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก 
และเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษาจ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะ 
ในการถ่ายทอดวิชาการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งวิชาการรู้เท่าทันสื่อยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นวิชาเฉพาะ จึงจ�าเป็น 
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลส่ือออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิ เร่งรัดด�าเนินการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ
ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหา
ข่าวปลอมและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งควรเร่งด�าเนินการพัฒนาคลังข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้ 
นอกจากนี้ ควรเร่งยกร่างวิชาการรู ้เท่าทันสื่อ และด�าเนินการบรรจุให้เป็นวิชาเฉพาะ เพื่อสร้างทักษะการรู ้
เท่าทันส่ือที่เป็นรูปธรรมให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งควรมีการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการรู ้ เท ่าทันสื่อให้แก่บุคลากร ตลอดจนใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาคสร้างความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยสู ่ชุมชน เพ่ือส่ือสารให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
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CR08G01
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย





พัฒนาประเทศสูสั่งคมคุณภาพสรา้งหลักประกนัทางดา้นเศรษฐกจิ 
และสงัคมใหแ้ก่คนกลุม่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูส้งูอายุ 

และผู้ดอ้ยโอกาสเพ่ิมบทบาทของชุมชนในการบริหารจดัการตนเอง
และเสรมิสรา้งพลงัทางสังคมใหเ้อือ้ตอ่การพัฒนาประเทศ

 13 

 … 14 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมมีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ การสร้างสังคมคุณภาพ โดยการท าให้คนไทย 15 

มีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส  16 

และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูล และสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน17 

สามารถเข้าถึงได้ ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ 18 

และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับ19 

เดิม ที่ก าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ไว้จ านวน 5 เร่ือง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียง20 

ในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) ทั้ง 5 เรื่อง ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 21 

ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูปเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม22 

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมBig Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความ23 

เกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรมBig Rock ของแผนการปฏิรูป24 

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 25 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0901  การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุน 
 เพื่อสังคม 

 BR0901 การปฏิรูปการมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ และครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

0902  การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  BR0902 การปฏิรูปผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

0903  การปฏิรูปการจัดการข้อมูล และองค์ความรู้ 
 ด้านสังคม 

 BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

0904   การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
0905   การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 

  และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 26 
 27 
 28 
 29 

209

ดา้นสงัคม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 09

09
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 30 
 31 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0901 มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ และภาคบงัคับแก่ประชาชนทกุกลุ่ม 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ32 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 33 
ในปี 2565 โดยช่วงที่ผ่านมา (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ... . มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 34 
30 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติหลักการของร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่35 
กระทรวงการคลังเสนอ และในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการ36 
กองทุนการออมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ให้มี37 
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 38 

 39 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0902 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที ่เพื่อน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social 
Safety Net) ที่สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ40 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินโครงการ 41 
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครองได้ด าเนินโครงการ42 
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ อย่างไรก็ตาม  43 
ที่ผ่านมาข้อมูลของหน่วยงานรัฐยังคงมีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ าซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็น44 
เอกภาพ ขาดการเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่าง  45 
มีประสิทธิภาพ 46 

 47 

  เหลือง สม้ 

 เหลือง  เหลือง 

 13 

 … 14 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมมีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ การสร้างสังคมคุณภาพ โดยการท าให้คนไทย 15 

มีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส  16 

และไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูล และสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน17 

สามารถเข้าถึงได้ ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ 18 

และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับ19 

เดิม ที่ก าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ไว้จ านวน 5 เร่ือง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียง20 

ในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) ทั้ง 5 เรื่อง ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 21 

ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูปเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม22 

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมBig Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความ23 

เกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรมBig Rock ของแผนการปฏิรูป24 

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 25 

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

0901  การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุน 
 เพื่อสังคม 

 BR0901 การปฏิรูปการมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ และครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

0902  การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  BR0902 การปฏิรูปผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

0903  การปฏิรูปการจัดการข้อมูล และองค์ความรู้ 
 ด้านสังคม 

 BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

0904   การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
0905   การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 

  และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 26 
 27 
 28 
 29 

210

CR09
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสงัคม



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 30 
 31 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0901 มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ และภาคบงัคับแก่ประชาชนทกุกลุ่ม 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ32 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 33 
ในปี 2565 โดยช่วงที่ผ่านมา (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ... . มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 34 
30 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติหลักการของร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่35 
กระทรวงการคลังเสนอ และในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออมอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการ36 
กองทุนการออมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ให้มี37 
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 38 

 39 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0902 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที ่เพื่อน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social 
Safety Net) ที่สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ40 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินโครงการ 41 
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครองได้ด าเนินโครงการ42 
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ อย่างไรก็ตาม  43 
ที่ผ่านมาข้อมูลของหน่วยงานรัฐยังคงมีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ าซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็น44 
เอกภาพ ขาดการเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่าง  45 
มีประสิทธิภาพ 46 

 47 

  เหลือง สม้ 

 เหลือง  เหลือง 

 48 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0903 ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
อย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม 

  

 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว  49 

เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 50 

ของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบ51 

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 27 52 

พฤษภาคม 2564 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายแผนขับเคลื่อนฯ 53 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 54 

BR0901 กิจกรรมปฏริูปที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
กค. 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการออมทั้ง
ภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่แรงงาน
ทั้ งในและนอกระบบโดยการออก
กฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองหลังเกษียณและเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย
ปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเร่ือง การ
ออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อ
สังคมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ของระบบหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 
วันที่  30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ (ร่าง) พ.ร.บ. 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 
และในส่วนของแนวทางการปรับกฎระเบียบกองทุนการออม
แห่งชาติและกองทุนประกันสังคมปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 

   เ     เ     เ     
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รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 

BR0903 ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
อย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม 

  

 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว  49 

เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 50 

ของเทศบาล พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบ51 

กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 27 52 

พฤษภาคม 2564 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายแผนขับเคลื่อนฯ 53 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 54 

BR0901 กิจกรรมปฏริูปที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
กค. 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการออมทั้ง
ภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่แรงงาน
ทั้ งในและนอกระบบโดยการออก
กฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองหลังเกษียณและเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย
ปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเร่ือง การ
ออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อ
สังคมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า
ของระบบหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 
วันที่  30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ (ร่าง) พ.ร.บ. 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  พ.ศ. . . . .  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ 
และในส่วนของแนวทางการปรับกฎระเบียบกองทุนการออม
แห่งชาติและกองทุนประกันสังคมปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 

   เ     เ     เ     

BR0902 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
มท. 

มุ่ ง เ น้ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ชุ ม ช น มี
ฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ ต อบสนองความต้ อ งกา รขอ ง
ประชาชนในแต่ละพื้นที่  และเพื่อให้
บุ คคลและชุ มชนสามารถเข้ าถึ ง
คลังข้อมูลส าหรับการประกอบอาชีพ 
ที่ รวดเร็ว น่าเชื่ อถือ และมีอาชีพ
เพื่ อ ใ ห้ ส ามา รถพึ่ งพ าตน เอง ได้ 
ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการจัดข้อมูล 
และองค์ความรู้ทางสังคมที่ เดิมให้
ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูลด้านสังคม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะท างาน เพื่อจัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และมีการด าเนิน
โครงการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครองได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 

BR0903 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ ความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
พม. 

มุ่งพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียน 
คนพิการเพื่อให้กลุ่มคนพิการ สามารถ
เข้าถึงการจดทะเบียนและออกบัตร
ป ร ะ จ า ตั ว ค น พิ ก า ร โ ด ย ง่ า ย 
แล ะ คร อบค ลุ มค ว าม พิ ก า ร ทุ ก 
ประเภท โดยเฉพาะการให้บริการ 
ณ สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่คน
พิการต้องเข้ามาตรวจประเมินร่างกาย
และรับเอกสารรับรองความพิการ 
ซึ่ งจะช่ วยให้คนพิการได้ รั บสิ ทธิ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้มีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ ในหลายประเด็น อาทิ การปรับค านิยาม 
“คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานสถิติแห่งชาติ  การปรับปรุง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 
โดยทบทวนการก าหนดประเภทความพิการร่วมกับ
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BR0902 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
มท. 

มุ่ ง เ น้ น ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ชุ ม ช น มี
ฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ ต อบสนองความต้ อ งกา รขอ ง
ประชาชนในแต่ละพื้นที่  และเพื่อให้
บุ คคลและชุ มชนสามารถเข้ าถึ ง
คลังข้อมูลส าหรับการประกอบอาชีพ 
ที่ รวดเร็ว น่าเชื่ อถือ และมีอาชีพ
เพื่ อ ใ ห้ ส ามา รถพึ่ งพ าตน เอง ได้ 
ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการจัดข้อมูล 
และองค์ความรู้ทางสังคมที่ เดิมให้
ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูลด้านสังคม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะท างาน เพื่อจัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และมีการด าเนิน
โครงการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครองได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 

BR0903 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ ความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
พม. 

มุ่งพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียน 
คนพิการเพื่อให้กลุ่มคนพิการ สามารถ
เข้าถึงการจดทะเบียนและออกบัตร
ป ร ะ จ า ตั ว ค น พิ ก า ร โ ด ย ง่ า ย 
แล ะ คร อบค ลุ มค ว าม พิ ก า ร ทุ ก 
ประเภท โดยเฉพาะการให้บริการ 
ณ สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่คน
พิการต้องเข้ามาตรวจประเมินร่างกาย
และรับเอกสารรับรองความพิการ 
ซึ่ งจะช่ วยให้คนพิการได้ รั บสิ ทธิ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้มีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ ในหลายประเด็น อาทิ การปรับค านิยาม 
“คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานสถิติแห่งชาติ  การปรับปรุง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 
โดยทบทวนการก าหนดประเภทความพิการร่วมกับ

สวัสดิการและความช่วยเหลือเมื่อมี
ความพิการ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจาก
ระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการ ซึ่งเป็น
การปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปการ
ช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกณฑ์ประเภทความพิการให้มี
ค านิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการจัดท าระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบ
ข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง 
และมีแผนการขยายหน่วยเชื่ อมโยงข้อมูลเพิ่ มเติ ม 
(ภายในปี 2565) ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึก กรมสรรพากรและกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ
ข้อมูลประวัติสุขภาพ เป็นต้น 

BR0904 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
มท. 

มุ่งผลักดันให้เกิดเครื่องมือส่งเสริม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ผ่านการ
ออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถ
ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากร
ของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและความเข้มแข็งของ ชุมชน
ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้โดยตรง 
และรวดเร็ว อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความเสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม โดยการปรับปรุง
จากประเด็นปฏิรูป การพัฒนาระบบ
สร้ างเสริมชุมชนเข้มแข็ ง เพื่ อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่สะท้อนถึงการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตนเองของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน 
ในเขตเมือง 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ ก าหนด ในแผนขับเคลื่ อนฯ โดยปัจจุบันระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ 
เทศบาล พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว เมื่ อวั นที่  25 กุ มภาพันธ์  2564 และระเบี ยบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน 
พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 และอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส าหรับคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ e-book 
 

213

CR09
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสงัคม



สวัสดิการและความช่วยเหลือเมื่อมี
ความพิการ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจาก
ระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการ ซึ่งเป็น
การปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปการ
ช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกณฑ์ประเภทความพิการให้มี
ค านิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการจัดท าระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านฐานระบบ
ข้อมูลบุคคล Linkage Center กรมการปกครอง 
และมีแผนการขยายหน่วยเชื่ อมโยงข้อมูลเพิ่ มเติ ม 
(ภายในปี 2565) ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึก กรมสรรพากรและกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ
ข้อมูลประวัติสุขภาพ เป็นต้น 

BR0904 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
มท. 

มุ่งผลักดันให้เกิดเครื่องมือส่งเสริม 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ผ่านการ
ออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถ
ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากร
ของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและความเข้มแข็งของ ชุมชน
ให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้โดยตรง 
และรวดเร็ว อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความเสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม โดยการปรับปรุง
จากประเด็นปฏิรูป การพัฒนาระบบ
สร้ างเสริมชุมชนเข้มแข็ ง เพื่ อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่สะท้อนถึงการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตนเองของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน 
ในเขตเมือง 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ ก าหนด ในแผนขับเคลื่ อนฯ โดยปัจจุบันระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ 
เทศบาล พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว เมื่ อวั นที่  25 กุ มภาพันธ์  2564 และระเบี ยบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน 
พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 และอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส าหรับคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ e-book 
 

BR0905 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
สคทช. 

มุ่งเน้นการการสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน 
ที่รัฐจัดให้กับประชาชนโดยค านึงถึง
การปรับปรุงกลไกพื้นฐาน ในการ
ก าหนดหรื อค า นวณมู ลค่ าที่ ดิ น 
และทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน 
ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน 
การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สิน 
โดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอด
ทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ 
ซึ่ งถือเป็นลดความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ ก า ห น ด ใ น แ ผ น ขั บ เ ค ลื่ อ น ฯ  โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ (สคทช.)และหน่วยงาน
ที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไป
ตามแนวที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้
เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกร
รายย่อย และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุง
กฎหมาย เกี่ ย วกั บกา รปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เ กษตรกร 
และประชาชน ด าเนินการโดยส.ป.ก. และการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล และปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ 
และในภูมิภาคด าเนินการโดยกรมธนารักษ์ 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จดัท ากฎหมาย 55 

1 ฉบับ โดยมีสถานการณ์ด าเนนิการสรุปได้ ดังนี ้56 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการ
จัดท า/ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ร่างระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

 
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ 
(ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาในประเด็น
อายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรกด้วย 

2. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คน พิ ก า รแ ห่ ง ช า ติ  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

 
 

อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการและ
การก าหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การก าหนด
สิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอ
สละสิทธิของคนพิการ 
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BR0905 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
สคทช. 

มุ่งเน้นการการสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน 
ที่รัฐจัดให้กับประชาชนโดยค านึงถึง
การปรับปรุงกลไกพื้นฐาน ในการ
ก าหนดหรื อค า นวณมู ลค่ าที่ ดิ น 
และทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน 
ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน 
การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สิน 
โดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอด
ทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ 
ซึ่ งถือเป็นลดความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ ก า ห น ด ใ น แ ผ น ขั บ เ ค ลื่ อ น ฯ  โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ (สคทช.)และหน่วยงาน
ที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไป
ตามแนวที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้
เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกร
รายย่อย และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุง
กฎหมาย เกี่ ย วกั บกา รปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เ กษตรกร 
และประชาชน ด าเนินการโดยส.ป.ก. และการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล และปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ 
และในภูมิภาคด าเนินการโดยกรมธนารักษ์ 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จดัท ากฎหมาย 55 

1 ฉบับ โดยมีสถานการณ์ด าเนนิการสรุปได้ ดังนี ้56 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการ
จัดท า/ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ร่างระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

 
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ 
(ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาในประเด็น
อายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรกด้วย 

2. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คน พิ ก า รแ ห่ ง ช า ติ  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

 
 

อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการและ
การก าหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การก าหนด
สิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอ
สละสิทธิของคนพิการ 

3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. .... 


 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาลพ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

4. ร่างกฎกระทรวงออกตาม
ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  3 9 
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ ดิ น เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
พ.ศ. 2518 และกฎหมายอ่ืนที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน 

 
 

สปก. ได้ด าเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดินในเขต สปก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ และได้ศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผน
ระดับต่างๆและเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มี
การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงจัดท ารายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 36/2559 และรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
31/2560 สปก. ได้บันทึกสรุปวิ เคราะห์ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติ และจัดท าข้อเสนอส าหรับ สปก. เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
รวมทั้งจัดท าสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ และข้อมูล
ตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 31/2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็น
ถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระส าคัญโดยมีเหตุผล
ประกอบด้วย 
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3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. .... 


 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาลพ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

4. ร่างกฎกระทรวงออกตาม
ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  3 9 
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ ดิ น เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
พ.ศ. 2518 และกฎหมายอ่ืนที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน 

 
 

สปก. ได้ด าเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติท่ี 36/2518 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดินในเขต สปก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 
เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ และได้ศึกษา วิเคราะห์ 
เสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับกฎหมายและแผน
ระดับต่างๆและเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้มี
การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงจัดท ารายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 36/2559 และรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
31/2560 สปก. ได้บันทึกสรุปวิ เคราะห์ประกอบร่าง
พระราชบัญญัติ และจัดท าข้อเสนอส าหรับ สปก. เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
รวมทั้งจัดท าสรุปรายมาตราของร่างพระราชบัญญัติ และข้อมูล
ตารางเปรียบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2532 ตารางเปรียบเทียบค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 31/2560 กับร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เห็น
ถึงความเหมือนและความแตกต่างของสาระส าคัญโดยมีเหตุผล
ประกอบด้วย 
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BR0905 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

 
สคทช. 

มุ่งเน้นการการสร้างมูลค่าให้กับที่ดิน 
ที่รัฐจัดให้กับประชาชนโดยค านึงถึง
การปรับปรุงกลไกพื้นฐาน ในการ
ก าหนดหรื อค า นวณมู ลค่ าที่ ดิ น 
และทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน 
ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน 
การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สิน 
โดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอด
ทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ 
ซึ่ งถือเป็นลดความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ที่ ก า ห น ด ใ น แ ผ น ขั บ เ ค ลื่ อ น ฯ  โ ด ย ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาติ (สคทช.)และหน่วยงาน
ที่ร่วมด าเนินการ ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไป
ตามแนวที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้
เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกร
รายย่อย และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการศึกษาปรับปรุง
กฎหมาย เกี่ ย วกั บกา รปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เ กษตรกร 
และประชาชน ด าเนินการโดยส.ป.ก. และการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล และปรับปรุงราคาประเมินที่ดินกรุงเทพฯ 
และในภูมิภาคด าเนินการโดยกรมธนารักษ์ 

สถานะการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จดัท ากฎหมาย 55 

1 ฉบับ โดยมีสถานการณ์ด าเนนิการสรุปได้ ดังนี ้56 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการ
จัดท า/ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ร่างระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

 
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ 
(ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้พิจารณาในประเด็น
อายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรกด้วย 

2. แก้ไขระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คน พิ ก า รแ ห่ ง ช า ติ  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

 
 

อยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการและ
การก าหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ การก าหนด
สิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ และการขอ
สละสิทธิของคนพิการ 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 58 

1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งใน 59 
และนอกระบบ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออม ที่ผ่านมาพบว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ขาดความรู้ความเข้าใจ60 
ด้านการออมเพื่อการเกษียณ เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ รวมทั้งการขาดฐานข้อมูลของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 61 
ท าให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท าได้ยาก เนื่องจากกลุ่มแรงงานมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ประกอบกับผลกระทบ 62 
ของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องอย่างยาวนาน ท าให้แรงงานในระบบท่ีมีความเสี่ยงจากการตกงานและถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น 63 
และแรงงานนอกระบบที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งจากรายได้ที่ต่ า ไม่แน่นอนและไม่มีสวัสดิการคุ้มครองครอบคลุม64 
ในหลายกรณีประสบปัญหามากยิ่งขึ้น 65 
2. การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคม และคลังความรู้ในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมาข้อมูลของหน่วยงานรัฐมีการจัดเก็บ 66 

ในลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ าซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพ ขาดการเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเอง67 

ไม่สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง68 

สะดวก นอกจากนี้ การนิยามและค าจ ากัดความของแต่ละหน่วยงานมีความไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 69 

เน่ืองจากหน่วยงานยึดบทบาทภารกิจของตนเป็นหลัก ท าให้การน าข้อมูลไปใช้เกิดความสับสนในการให้ความช่วยเหลือ 70 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการและร่วมก าหนดค านิยามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะค านิยามในหมวดของกลุ่ม71 

เปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถ72 

บูรณาการและใช้ร่วมกันได้ เพื่อลดการเก็บข้อมูลและใช้งบประมาณที่ซ้ าซ้อน โดยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐให้เป็น73 

เอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยง และเปิดเผยข้อมูล 74 

สื่อสารเร่ืองกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากรภาครัฐอย่างชัดเจน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้เป็นรูปธรรม 75 

มากยิ่งขึ้น 76 

3. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็น 77 
ที่มีความท้าท้าย โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ 78 
ที่ก าหนดจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงยังจ าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมมีการ79 
ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท80 
พื้นที่ของตน พร้อมทั้งสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและสามารถอยู่ร่วมกันกับโลกอนาคตที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปได้ 81 
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สถานการณ์ปี 2564

มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชน 
ทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
หลังเกษียณ

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ 50 
โดย ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ได ้รับความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวง
เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่ง
ชาติด�าเนินการแล้วเสร็จ 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย ส่งผล
ให้เกิดภาระทางการเงินและการคลังในการดูแลกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุ รวมทั้งอัตราการพึ่งพิงของผู ้สูงอายุต ่อ
ประชากรวัยท�างานของประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นเช่น
กัน ในขณะที่ สถานการณ์ด้านการออมเงิน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า 
จ� านวนเงินออมของคนไทยอยู ่ ในระดับถดถอย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีบัญชีเงินฝากทั้งหมด 97.12 
ล้านบัญชี โดยกลุ่มแรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น
เม่ือเทียบกับช่วงการระบาดระลอกแรก สะท้อนจาก
ข้อมูลยอดคงค้างเงินฝากต่อบัญชีท่ีมีมูลค่าต�่ากว่า 
50,000 บาท ในเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงร้อยละ 
4.14 จากเดือนธันวาคม 2562 และมีแนวโน้มลดลง 
อันเกิดจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและวิกฤติ 
โควิด-19 ที่ท�าให ้ประชาชนขาดความสามารถใน 
การหารายได้ มีรายได ้ไม ่แน่นอน ท�าให ้ขาดเงิน 
ออมและถึงขั้นมีเงินออมไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 
ในบ้ันปลายของชีวิต ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจ�าเป็น
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวางแผนการออม
เงิน เ พ่ือวั ย เก ษียณไว ้ ตั้ ง แต ่ ยั งอยู ่ ในวั ยท� า งาน  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR09G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ 100 
โดย ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห ่งชาติฯ  
ได้รับการปรับปรุง/แก้ไขในประเด็นสิทธิประโยชน ์
ที่เก่ียวข้อง 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

(15-60 ปี) ทั้งส่วนของแรงงานในระบบและแรงงาน
นอกระบบอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยใช้แรง
จูงใจ (Incentive) ในรูปแบบต่าง ๆ และต้องเร่งขยาย
ระบบการออมที่ มีอยู ่ ให ้ครอบคลุมครบทุกกลุ ่ม 
เป้าหมาย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ กันยายน

เงินฝากในบัญชีธนาคาร

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีมูลค่ายอดคงค้างเงินฝากต่อบัญชีไม่เกิน	50,000	บาท
	(ใช้ฐาน	ณ	ธันวาคม	2562	)
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการ
ส ่ง เสริมให ้ประชาชนเข ้าสู ่ ระบบการออมอย ่าง 
ต ่อเนื่อง โดยกองทุนการออมแห ่งชาติ  (กอช. )  
มีจ�านวนสมาชิกประมาณ 2.4 ล้านคน ท่ีผ ่านมา 
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห ่งชาติ  พ.ศ. 2554 ให ้มีความสมบูรณ ์ยิ่ ง ข้ึน  
ทั้งในเร่ืองการขยายอายุของสมาชิก การบูรณาการ
ด�าเนินงานร่วมกับสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 (2) 
และ 40 (3) ตลอดจนการพิจารณารับเงินบ�าเหน็จ
ก้อนเดียว ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์จะใช้ 
เงินก้อน เม่ือท�าการออมครบตามเงื่อนไข ขณะที่การปรับปรุงกฎกระทรวง มีแนวทางในการเสนอปรับปรุงเพดาน
เงนิสะสมและเงนิสมทบของสมาชกิจาก 13,200 บาทต่อปี เป็น 30,000 บาทต่อปี เงนิสมทบภาครฐัสงูสดุ 1,800 บาท 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กอช. แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังเกี่ยว
กับผลกระทบทางภาระการเงินการคลังของประเทศไทยในอนาคต นอกจากน้ี กอช. ได้ด�าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย ในการขยายจ�านวนสมาชิก โดยในอนาคตจะขยายการด�าเนินงาน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขณะท่ีการด�าเนินการกับกลุ่มนักศึกษา ได้มีการท�าบันทึกความร่วมมือกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อบรรจุวิชาการวางแผนทางการเงินไว้ในหลักสูตรการศึกษา และขยายผลไปยังกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาเอกชนทั้งใน 
และนอกระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

ในส่วนของการผลักดัน ร่าง พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานในระบบ 
มีรายได้หลังเกษียณท่ีเพียงพอ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง  
พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง

จ�านวนสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู ่ระบบการออม พบว่า  
ยังมีประชาชนบางกลุ ่มท่ีขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบ ผลิตภัณฑ์การออมของ กอช. ไม่จูงใจให้เกิดการสมัครสมาชิก อาทิ เงินสะสมและเงินสมทบ  
ยังไม่จูงใจรวมถึงมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก สมาชิก กอช. ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ และไม่ค่อยเข้าใจ 
รายละเอียดในผลิตภัณฑ์การออมของ กอช. รวมท้ังขาดฐานข้อมูลของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ท�าให้การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท�าได้ยาก เนื่องจากมีความกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ผลกระทบของโควิด-19  
ที่ต่อเนื่องอย่างยาวนาน จ�าเป็นต้องมีมาตรการที่เจาะจงให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ทั้งแรงงาน
ในระบบที่มีความเสี่ยงจากการตกงานมากข้ึนและถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และแรงงานนอกระบบที่ถือว่า 
เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งจากรายได้ที่ต�่าและไม่แน่นอน ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองครอบคลุมในหลายกรณี 
การออมเงินน้อยและมีปัญหาหนี้สิน ซึ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. มีเพียง 2.4 ล้านคน 
เมื่อเกิดความเส่ียงหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการขยายฐาน 
สมาชิกให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงส�าหรับผู้ท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ให้มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพทั้งในรูปแบบเงินบ�านาญและบ�าเหน็จโดยไม่ตัดสิทธิทางใดทางหนึ่ง  
และส่งเสริมการออมร่วมกันระหว่างประชาชนและรัฐบาล การขยายเพดานของเงินสมทบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การออม เพื่อสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ทางเลือกของสมาชิกที่เปิดกว้างมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการระบบฐานข้อมูลและการท�างานของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดความซับซ้อนและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด 

นอกจากน้ี ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินให้ครอบคลุม
กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองหลังเกษียณโดยให้ประชาชนมีเงินออมที่เพียงพอ 
วางแผนทางการเงินได้ เกิดความมั่นคงทางการเงิน และเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  
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สถานการณ์ปี 2564

อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือน�ามาใช้จัดระบบ
สวัสดิการสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้อง

และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ระดับความส�า เร็จของการจัดท�าฐานข ้อมูลทาง
สังคมระดับพื้นที่ร ้อยละ 50 โดยฐานข้อมูลได้รับ 
การออกแบบระบบการจัดเก็บข ้อมูล ท่ีสามารถ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR09G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�า เร็จของการจัดท�าฐานข ้อมูลทาง
สังคมระดับพ้ืนที่ร ้อยละ 100 โดยองค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถิ่นสามารถใช ้ประโยชน์จากฐานข ้อมูล 
ทางสังคมในระดับพ้ืนที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนผู้เปราะบางจากข้อมูล
การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2563 จ�านวน 13,143,079 คน และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่านมา 
พบว่า กลุ ่มคนเปราะบางตกหล่นจากการให้ความ 
ช่วยเหลือภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 48.33 ประกอบด้วย  
(1)	กลุ่มคนพิการ โดยที่มีความช่วยเหลือท่ีต้องการ
มากที่สุดคือการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการการกู้ยืมเงิน
เพื่อประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ นอกจากนี้ พบว่ายังมีคนพิการร้อยละ 
55.6 ไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ โดยมาจากหลาย
สาเหตุ ทั้งการที่ไม่ต้องการจดทะเบียน (รวมไม่คิดว่า
ตนเองพิการ) ความพิการไม่อยู่ในระดับท่ีจดทะเบียน
ได้ การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคน
พาไป และเดินทางไม่สะดวก อีกทั้งป ัญหาส�าคัญ 
ของการขึ้นทะเบียนคนพิการมีสาเหตุหลักมาจากการ
ก�าหนดค�านิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตก
ต ่างกันแต ่ละหน ่วยงาน ขณะที่กระบวนการขึ้น
ทะเบียนคนพิการต ้องผ ่านการวินิจฉัยโดยแพทย ์
และขึ้ นทะ เบี ยนกับกระทรวงการพัฒนาสั งคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์ เ พ่ือให ้ได ้ รับเอกสาร
รับรองความพิการตามกฎหมายส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนคน
พิการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงฯ มีขั้นตอนที ่
ยุ่งยาก ใช้เอกสารเป็นจ�านวนมาก (2)	กลุ่มผู้สูงอายุ	 
ยังพบผู ้ตกส�ารวจและยังไม ่ ได ้รับสวัสดิการเ บ้ีย 
ผู้สูงอายุในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมี
การส�ารวจข ้อมูลผู ้สู งอายุที่ยั งไม ่ ได ้ลงทะเบียน 
ดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อขอรับการสนับสนุนสวัสดิการต่าง 
ๆ ตามสิทธิ์ต ่อไป และ (3)	 กลุ ่มเด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวยากจนพบว่าร ้อยละ 30 ยังเข ้าไม ่ถึง
สวัสดิการเงินอุดหนุนของรัฐ 

สัดส่วนกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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นอกจากนี้  ส ่วนราชการต่าง ๆ มีการด�าเนินการ 
จั ด เ ก็บข ้อ มูลและองค ์ความรู ้ ด ้ านสั งคม เช ่น  
(1) การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทุกมิติท่ีจัดเก็บ
โดยหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อน�ามาจัดท�าแผนแผน
พัฒนาในพ้ืนที่ตามนโยบาย One Plan (2) การจัดท�า 
และพัฒนาระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งเป็น
ระบบ Big Data ของภาครัฐเพื่อการแก ้ป ัญหา 
ความยากจนที่สามารถระบุป ัญหาความยากจน 
หลายมิติ ได ้ถึ งระดับบุคคล โดยในป ัจจุ บันได ้ม ี
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องท่ีมี 
ข ้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก อาทิ  ข ้อมูล 
จากกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ที่ประกอบด้วย ทะเบียนคนพิการ ข้อมูล 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ย
คนพิการและผู้สูงอายุ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล
จากส� านั ก ง านหลั กประกั นสุ ขภ าพ  ( สปสช . )  
และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) และอยู ่
ระหว ่างบูรณาการข ้อมูลกับส ่วนราชการอื่น ๆ  
เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลตามมิติต่าง ๆ ด้วย โดย
ในปัจจุบันระบบ TPMAP ครอบคลุมจ�านวนประชากร
จ�านวน 60 กว่าล้านคน จากจ�านวนทะเบียนราษฎร์

ของส�านักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(3) โครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) เป็นการจัดเก็บข้อมูลในระดับเขต 
การปกครองท่ีเล็กที่สุด (ระดับหมู ่บ ้าน) โดยการ 
จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บอย่าง
เป็นระเบียบ พร้อมส�าหรับการน�ามาใช้งานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ซึ่งผู ้บริหารหรือส่วนราชการสังกัด 
กรมการปกครองในแต ่ละพื้นท่ีสามารถดึงข ้อมูล 
พื้นฐานหรือข้อมูลเฉพาะด้านเพื่อน�ามาประกอบการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา รวมถึงการน�า
ข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
และจัดท�าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ทั้งแผนพัฒนา
หมู ่บ ้ าน แผนพัฒนาต�าบล แผนพัฒนาท ้องถิ่น  
และแผนพัฒนาอ�าเภอ ซ่ึงแผนเหล่านี้จะเป็นแผนที่
เริ่มต ้นจากความต ้องการของประชาชนในพื้นที่ 
ที่น� ามาเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับจั งหวัด  
กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ ให้สามารถขับเคล่ือน
ประเทศไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินโครงการ เพ่ือตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครองได้ด�าเนินโครงการพัฒนา
ต�าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยการจ้างประชาชนในต�าบล อ�าเภอ ท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ�านวน 7,255 ต�าบล ต�าบลละ 2 คน (รวม 14,510 คน) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการ (Data Base) ท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ ต้ังแต่การพัฒนา
หมู่บ้าน/เขตชุมชน แผนพัฒนาต�าบล แผนพัฒนาอ�าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญในการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาในระยะยาว และใช้เป็นฐานข้อมูลกลางท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลเดียวกัน ขณะเดียวกันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต�าบลแบบบูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้ม ี
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ท่ีได้จากโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
อาทิ ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ ข ้อมูลระดับการศึกษา 
และทักษะของคนในชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในชุมชน ข้อมูลส่ิงแวดล้อม และข้อมูลปัญหา
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ระดับชุมชน ส�าหรับการจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ในการวางแผนตัดสินใจ  
เพื่อจัดท�านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน โดยในเบ้ืองต้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการรายงาน
สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 อาทิ การสอบสวนโรค การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย 
กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่ 

นอกจากนี้ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ	 เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ในส่วนของการก�าหนดนิยาม “คนพิการ” นั้น ปัจจุบันได้มีการก�าหนดประเภท 
และหลักเกณฑ์ความพิการเชิงการแพทย์ (Medical Model) รวมถึงท�าการศึกษาประเภทและหลักเกณฑ ์
ความพิการเชิงสังคม (Social Model) เพิ่มเติม และศึกษาสิทธิและสวัสดิการส�าหรับกลุ ่มที่มีแนวโน้ม 
จะมีความพิการ โดยมีการพัฒนายกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลด้วยการให้มีศูนย์บริการคนพิการ
แบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 16 แห่ง และให้การใช้บัตรคนพิการ 
ผ่านระบบ Mobile Application นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการของคนพิการกับ 6 หน่วยงาน  
ได้แก่ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานประกันสังคม กรมการปกครอง (ส�านักทะเบียนราษฎร) 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (คนพิการที่กู้ยืมเรียน) กรมบัญชีกลาง (สวัสดิการเบี้ยคนพิการ) และส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (ผู ้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) รวมทั้งแก ้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการฯ พ.ศ. 2556 เช่น การไม่ใช้ส�าเนาเอกสาร การออกบัตรให้คนพิการ การก�าหนด 
บัตรหมดอายุ เป็นต้น

223

CR09
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสงัคม

CR09G02
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บในลักษณะต่างคน 
ต่างเก็บ	มีความซ�้าซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพ ขาดการเช่ือมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเอง 
ไม่สามารถน�าข้อมูลมาบูรณาการการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประชาชนไม่สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาการจัดสรรสวัสดิการท่ีซ�้าซ้อน อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย ท�าให้มีกลุ ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ รวมทั้ง  
ไม่ทราบพิกัดของกลุ ่มเป้าหมายท่ีมีการตกหล่นจากการส�ารวจ จึงจ�าเป็นต้องให้มีการบูรณาการข้อมูล 
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อเร่งจัดเก็บข้อมูลบุคคล
เหล่านั้นให ้เข ้ามาอยู ่ ในระบบ และให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องสามารถวิเคราะห์ให ้ความช่วยเหลือตาม 
ความเหมาะสมกับความต้องการต่อไป นอกจากนี้ การนิยามและค�าจ�ากัดความของแต่ละหน่วยงานมีความ 
ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากหน่วยงานยึดบทบาทภารกิจของตนเป็นหลัก ท�าให ้
การน�าข้อมูลไปใช้เกิดความสับสนในการให้ความช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการและร่วมก�าหนดค�านิยามให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะค�านิยามในหมวดของกลุ ่มเปราะบางที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายส�าคัญที่ต้องเร่งให ้
ความช่วยเหลือ รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถบูรณาการและใช้ร่วมกันได้ เพื่อลด
การเก็บข้อมูลและใช้งบประมาณท่ีซ�้าซ้อน โดยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงและเปิดเผยข้อมูล 
สื่อสารเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากรภาครัฐอย่างชัดเจน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ เ ก่ียวกับประเภทข้อมูลที่ต ้องจัดเก็บ 
ให้กับผู้ปฏิบัติได้เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 
ได้อย่างตรงจุด ท้ังนี้ ภาครัฐควรน�ากลไกของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย ศจพ.จ.  
ศจพ.กทม. ศจพ.อ. ศจพ.ข. ศจพ.อปท. และทีมปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าให้ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากข้ึนท้ังในระดับบุคคล 
และระดับครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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สถานการณ์ปี 2564

ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาส 
ในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม  

อันจะน�าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ 50  
โดยระเบียบกระทรวง มหาดไทยว ่ าด ้ วยคณะ
กรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย  
และระเบียบเกี่ยวกับชุมชน ของกรุงเทพมหานคร  
มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ในประเด็นเร่ือง
คณะกรรมการชุมชน ที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชน
เมืองที่เข้มแข็ง

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR09G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ 100

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ โดยปัจจุบันมีประชากรไทยกว่า 1 ใน 3 อาศัย
อยู ่ ในเขตเมือง จากข ้อมูลสถิ ติจ�านวนประชากร 
จากการทะเบียนและร้อยละของผู ้อยู ่ในเขตเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2563 พบว่า ประชากร 
ที่อาศัยอยู ่ ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลมีทั้งหมด 
22,811,331 คน คิดเป็นร้อยละ 34.47 ของประชากร
รวมทั้ งประเทศ 66,186,727 คน และคาดว ่า 
ในป ี พ.ศ. 2593 ประชากรไทยกว ่าร ้อยละ 70  
จะกลายเป็นคนเมือง1 ซึ่งการขยายตัวของความเป็น
เมืองจะเป็นหนึ่งตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ
และสังคมในหลากหลายมิติ รวมถึงการเคล่ือนย้าย
ของประชากรที่ท�าให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบตามมา
มากมาย อาทิ การขาดแคลนท่ีอยู่อาศัยและการขยาย
บริเวณแหล่งเสื่อมโทรม และปัญหาความเหลื่อมล�้า

1  United Nations, 2018. Annual Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by Region, Subregion, 

   Country and Area, 1950-2050.

ที่มา: United Nations, 2018. Annual Percentage of Population at Mid-Year      

       Residing in Urban Areas by Region, Subregion, Country and Area, 

       1950-2050.

Percentage	of	population	in	Urban	and	Rural	areas
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ทางสังคมและรายได้ เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย 
และคนจน เพิ่มมากขึ้น ปัญหาการบริการจากภาครัฐ
ที่ไม่ทั่วถึง ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม 
ความยากจนและชุมชนแออัดท่ีเพิ่มมากข้ึนในพื้นที่
เขตเมืองตามมา แม ้ที่ผ ่ านมาหน ่วยงานภาครัฐ 
จะด�าเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเมืองบางแล้ว 
อาทิ  ส�านักงานกองทุนหมู ่บ ้ านและชุมชนเมือง 
แห ่งชาติ ได ้ด� า เนินโครงการพัฒนาหมู ่บ ้ านและ 
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน การเคหะแห่งชาติได้จัดท�า 
แผนยุทธศาสตร ์ การพัฒนา ท่ีอยู ่ อ าศั ย  10  ป ี  
(พ.ศ.2559 - 2568) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช . )  ด� า เ นิ น โ ค ร งก า รพัฒนาคุณภาพชี วิ ต 
ชุมชนเมือง อย่างไรก็ตาม ชุมชนเมือง ยังคงมีความ 
เปราะบางและประสบปัญหาในหลายมิติ  อีกทั้ ง  

ก า รประก าศยก เ ลิ กพระ ร าชบัญญั ติ เ ทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  14 (พ.ศ.2562) 
ยก เลิ กก� านั น  ผู ้ ใ หญ ่บ ้ าน  ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ ใหญ ่บ ้ าน  
แพทย์ประจ�าต�าบล และสารวัตรก�านันในชุมชน 
ที่ ยกระดับ เป ็น เทศบาลเมืองหรือ เทศบาลนคร  
ยิ่งท�าให้พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองขาดกฎหมายรับรอง
ให้มีกลไกภาคประชาชนในการขับเคล่ือนและแก้ไข
ปัญหาชุมชนเมืองได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง
ผลักดันให้เกิดการออกกฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ . ศ .  . . . .  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ ชุ ม ช น ข อ ง
กรุงเทพมหานครที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชนเมือง 
ที่เข้มแข็งในการจัดการ พัฒนา และสามารถพึ่งพา
ตนเองให้เข้มแข็งครอบคลุมในทุกมิติ 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2564 มีความคืบหน้าของการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ท่ีให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะน�าไปสู่
ความเสมอภาคในสังคม ได้แก่ การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. 2564 ปัจจุบันได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ ชุมชน พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายแผนขับเคล่ือนฯ Big rock นอกจากนั้น  
การด�าเนินงานในระยะถัดไป ในปี 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอยู่มีแผนการด�าเนินการจัดท�าคู่มือ 
การปฏิบัติงานด้านชุมชนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส�าหรับคณะกรรมการ ชุมชนในรูปแบบ 
e-book ซ่ึงขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะท�างานตามค�าส่ัง สถ. ที่ 301/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 แล้ว  
และอยู ่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติและระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดท�าเป็นร่างคู ่มือ 
การปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชน  รวมถึงการก�าหนดให้มีกลไกการติดตาม
ผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยต้ังเป้าหมายการมีระบบสารสนเทศ 
ในการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งและปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  
คือ เทศบาลจ�านวน 2,472 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าที่ผ ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันให้ม ี
การออกกฏหมายที่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งได้ส�าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในปี 2565 แล้ว อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความ 
ท้าท้าย โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ  
ที่ก�าหนดจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงยังจ�าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็น 
ระบบพร้อมมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตน พร้อมท้ังสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินและสามารถ 
อยู่ร่วมกันกับโลกอนาคตท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไปได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การเร่งด�าเนินการจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส�าหรับคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นคู ่มือปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
ควรมีกลไกการติดตามประเมินผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนภายหลังจาก
การออกกฎระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างแท้จริง ตลอดจนควรส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนตั้งแต่การร่วมวางแผน แก้ปัญหา และพัฒนาเมืองและอาจพิจารณาถึงการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาชุมชนเมืองในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ท�ากิจกรรมทางด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย 
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง 
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ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจัดการเพ่ือสร้างความเชือ่ม่ันและการยอมรบัของ
ประชาชน สง่เสริมดา้นเทคโนโลยแีละการมีสว่นรว่ม 

ของประชาชน ใหก้ารบรหิารจดัการดา้นพลังงานมีธรรมาภิบาล 
มกีารลงทนุโครงสรา้งพ้ืนฐานพลังงาน  

และการลงทนุในอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วเนือ่งกบัดา้นพลังงาน 16 

 17 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงาน18 
ของประเทศ เพื่อลดอุปสรรค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านพลังงานใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การใช้19 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการจัดหาพลังงาน เพื่อส่งเสริมการ20 
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน21 
ให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่องจากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทน 22 
การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ าลง และรองรับการจัดหา23 
พลังงานในอนาคต และ (3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลใน24 
ธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการการก ากับดูแล การลงทุนและ25 
การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดข้อขัดแย้งในสังคม  โดยใน26 
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ได้ก าหนดให้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 17 เรื่อง ซึ่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ27 
ด าเนินงานประจ าปี 2563 พบว่า มีสถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย ในระดับบรรลุ28 
ค่าเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) 5 เรื่อง ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 7 เรื่อง ในระดับยังคงมีความ29 
เสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 3 เรื่อง และในระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ 2 เรื่อง และได้น ามาด าเนินการ30 
ต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 10 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 7 31 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตาม32 
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 33 
(ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 34 

  35 

ด้านพลังงาน 
10 
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ดา้นพลงังาน

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 10

10
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿



                     

              เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
                   ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 

 

 
 

กิจกรรม Big Rock  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

1001 การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน  

BR1001 
ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้าน
กิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  

1003 ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน  

1004 โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า  

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน 1005 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  

1006 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า  

1007 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  

BR1003 
การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

1008 การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที่ 4  

1009 

 
ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

 

1010 

 
แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูล
ฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
 

 

BR1004 
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New S-Curve) 

1011 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี  

1012 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี  

1013 

 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

 

BR1005 
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

1014 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน  

1015 

 
การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 

 

1016 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย    

1017 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกกัเก็บพลังงาน    

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ำมาดำเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 36 

  37 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมายปี 2563 

สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 38 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
เทียบค่า

เป้าหมายปี 
2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ 

 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  39 

มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว ในปี 2564 และปี 2565 โดยในปี 2563 และ 2564 ได้รับการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐาน40 

ด้านพลังงาน (Energy Infrastructure) จากสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management 41 

Development: IMD) อยู่ที ่อันดับ 20 จาก 64 ประเทศทั่วโลก และในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าความเข้มข้นการใช้42 

พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ 7.05 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จากเดิม 7.53 43 

พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งการลดลงดังกล่าว ส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 
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สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 38 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย 
เทียบค่า

เป้าหมายปี 
2564 

เทียบค่า
เป้าหมายปี 

2565 
CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ 

 
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  39 
มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว ในปี 2564 และ 2565 โดยในปี 2563 และ 2564 ได้รับการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐาน40 
ด้านพลังงาน (Energy Infrastructure) จากสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 41 
Development: IMD) ที่อันดับ 20 จาก 64 ประเทศทั่วโลก และในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าเข้มข้นการใช้พลังงาน 42 
(Energy Intensity: EI) อยู่ที่ 7.05 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จากเดิม 7.53 พันตัน43 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งลดลงดังกล่าวส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 44 

สาระส่าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด่าเนินงานประจ่าปี 2564 45 

BR1001 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 
พน 

มุ่งเน้นการปรับกระบวนการอนุมัติและอนุญาตของ
หลายหน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ด้านกิจการไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติ ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ปรับกระบวนการอนุมัติโครงการ
ภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุน
ทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิด
จากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในกิจการพลังงาน โดยเฉพาะการ
ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและเพื่อการส่งเสริม
โรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว 

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
มี การขั บ เคลื่ อนกิ จกรรมที่ ส าคัญ อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) ลดข้ันตอนการแจ้งยกเว้นใน
การขอใบอนุญาต และพัฒนาระบบการ
อนุ ญาตผ่ านสมาร์ ต โฟน  การทบทวน 
Licensing Scheme กระบวนการอนุญาต
ส าหรับกิจการควบคุมระบบไฟฟ้า กิจการ
ระบบส่งไฟฟ้า กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
กิ จการจ าหน่ ายไฟฟ้ า  และกิ จการก๊ าซ
ธรรมชาติ  รวมถึงพัฒนาระบบการอนุญาตใน
รูปแบบดิจิทั ล จัดท าระบบตัวชี้ วัด (KPI) 
ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมิน
โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ (COD) และ ส านักงาน กกพ. ร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อ
อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตาม
แนวคิด Anywhere, Anyplace, Anytime 
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แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นพลงังาน



เป็นมูลค่า 2,600 ล้านบาทต่อปี 
 

BR1004 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนและ
สร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
สกพอ. 

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New  
S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ 
Thailand 4.0 โดยใช้ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิมต่อยอด
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มเติมเพื่อทดแทน
การน าเข้า อันน าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้น  เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานใน
ประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิตของ
ภูมิภาค เพื่ อสร้างรายได้จากการส่ งออกและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
มีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ สนพ. ได้
ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี ระยะที่  4 ในพื้ นที่ ทะเลชายฝั่ งภาค
ตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ จากผล
การศึกษาได้ก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
และก่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ที่ เชื่ อมโยงปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี กับ
การเกษตรเพื่ออนาคตประเทศ แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  ผ ลิ ตภั ณฑ์ ปิ โ ต ร เ ค มี 
(Petrochemicals) (2) ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม 
(Auxiliary chemicals) และ (3) ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ (Bio-based Products) ทั้งนี้ การ
ด า เ นิ น ก า ร ใน ระ ยะต่ อ ไ ป  ส า นั ก ง าน
ปลัดกระทรวงพลังงานจะร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานส่งเสริมการลงทุนระยะ
สั้นในพื้นที่ EEC เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนต่อไป 
 

BR1005 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 
พน 

มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อาทิ การ
ปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan: PDP) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเร่ง
การเปิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Third Party 
Access) และเร่งก าหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็น
ธรรม เพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า  

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ (1) 
สนพ. ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานท่ีเหมาะสม
ส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จ 
และน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดท า 
PDP2022 (2) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษา
แนวทางปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
ในอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ 
(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่อง

 

BR1002 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 
พน 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศ
ให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งเกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูล
ด้ านพลั งงานมาวิ เคราะห์วิ จั ยเพื่ อสื่ อสารให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน 
และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้
จั ดตั้ งศูนย์ สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติ 
(National Energy Information Center: 
NEIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. และพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายใต้สั งกัดกระทรวง
พลังงานแล้วเสร็จ และในระยะต่อไป สนพ. จะ
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เป็นช่องทางในการสื่อสาร และสร้าง ความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
 

BR1003 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส่าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 
พน 

มุ่ งเน้นการขจัดอุปสรรคและเร่ งรัดขับเคลื่อน
มาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการในช่วงที่ประเทศได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยใช้หลักการเปลี่ยน 
“ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคหน่วยราชการ” เป็น “จ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาลงทุนด้านอนุรักษ์และ
พลังงานหมุนเวียนให้อาคารของรัฐก่อน” โดยมี
สัญญาขอรับรายได้ภายหลังเป็น “เงินส่วนแบ่งจาก
ค่าสาธารณูปโภคที่ตรวจพิสูจน์ว่าประหยัดได้จริง” 
ตามกลไกมาตรฐาน และขั้นตอน ESCO ที่ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ  โดย
ระยะแรกมุ่งให้อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 
สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ โดยน ากลไกบริษัท
จัดการพลังงาน (Energy Service Company: 
ESCO) มาพัฒนาใช้ ในการลงทุนเพื่ อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คาดว่าช่วยประหยัดพลังงานภาครัฐคิด

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
ปัจจุบันกรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ 
แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดท าร่าง
สัญญาบริ หารจั ดการพลั ง งาน ( Energy 
Performance Contract: EPC) (ร่าง) ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัด
การพลังงาน พ.ศ. .… แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
หารือร่ วมกับกรมบัญชีกลาง และส านัก
งบประมาณ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

232

CR10
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นพลงังาน



เป็นมูลค่า 2,600 ล้านบาทต่อปี 
 

BR1004 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนและ
สร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 

 
สกพอ. 

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New  
S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ 
Thailand 4.0 โดยใช้ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิมต่อยอด
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มเติมเพื่อทดแทน
การน าเข้า อันน าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้น  เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานใน
ประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิตของ
ภูมิภาค เพื่ อสร้างรายได้จากการส่ งออกและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
มีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ สนพ. ได้
ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี ระยะที่  4 ในพื้ นที่ ทะเลชายฝั่ งภาค
ตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ จากผล
การศึกษาได้ก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
และก่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ที่ เชื่ อมโยงปิ โตรเลี ยมและปิ โตรเคมี กับ
การเกษตรเพื่ออนาคตประเทศ แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ ม  ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  ผ ลิ ตภั ณฑ์ ปิ โ ต ร เ ค มี 
(Petrochemicals) (2) ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม 
(Auxiliary chemicals) และ (3) ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ (Bio-based Products) ทั้งนี้ การ
ด า เ นิ น ก า ร ใน ระ ยะต่ อ ไ ป  ส า นั ก ง าน
ปลัดกระทรวงพลังงานจะร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานส่งเสริมการลงทุนระยะ
สั้นในพื้นที่ EEC เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนต่อไป 
 

BR1005 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส่าคัญ สถานะการด่าเนินงาน 

 
พน 

มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อาทิ การ
ปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan: PDP) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเร่ง
การเปิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Third Party 
Access) และเร่งก าหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็น
ธรรม เพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า  

 มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดย
มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ (1) 
สนพ. ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานท่ีเหมาะสม
ส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จ 
และน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดท า 
PDP2022 (2) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษา
แนวทางปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า
ในอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ 
(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่อง
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มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC (Energy 
Trading Platform: ETP) เพื่อเป็นโครงการน า
ร่องในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน (4) โครงการ Regional LNG Hub 
ภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบระบบการ
ด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) ใน
ระยะแรกแล้วเสร็จ โดยมีการส่งออก LNG 
ประมาณ 62,449 ตัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้น าส่ง
ภาครัฐแล้ว โดย กกพ. จะน ารายได้ที่ส่งให้รัฐ
ไปเป็นส่วนลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติและน ามา
ค านวณเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ประชาชน
ต่อไป และ (5) ด าเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่  2 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2564 
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สถานะการการจัดท่าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 47 
8 ฉบับ  โดยมสีถานะการด าเนนิการสรุปได้ดังนี้ 48 

รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
จะด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย 

2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย
การน ารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies 
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 

  ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  ( พ พ . )  
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบการใช้
มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐ 
ตามที่  พพ.  มี หนั งสื อหารื อไปยั ง
กรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางตอบ
กลับมายัง พพ. ว่าการท าโครงการ 
ESCO ส าหรับหน่วยราชการที่ใช้การ
โอนค่าสาธารณูปโภคมาจ่ายคืน ESCO 
ไม่เข้าข่ายต้องจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง 2560 และ พพ. สามารถก าหนด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ เป็นระเบียบ
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มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC (Energy 
Trading Platform: ETP) เพื่อเป็นโครงการน า
ร่องในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน (4) โครงการ Regional LNG Hub 
ภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบระบบการ
ด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) ใน
ระยะแรกแล้วเสร็จ โดยมีการส่งออก LNG 
ประมาณ 62,449 ตัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ประมาณ 580 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้น าส่ง
ภาครัฐแล้ว โดย กกพ. จะน ารายได้ที่ส่งให้รัฐ
ไปเป็นส่วนลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติและน ามา
ค านวณเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ประชาชน
ต่อไป และ (5) ด าเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่  2 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2564 
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รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
จะด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย 

2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย
การน ารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies 
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 

  ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  ( พ พ . )  
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบการใช้
มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐ 
ตามที่  พพ.  มี หนั งสื อหารื อไปยั ง
กรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางตอบ
กลับมายัง พพ. ว่าการท าโครงการ 
ESCO ส าหรับหน่วยราชการที่ใช้การ
โอนค่าสาธารณูปโภคมาจ่ายคืน ESCO 
ไม่เข้าข่ายต้องจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง 2560 และ พพ. สามารถก าหนด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ เป็นระเบียบ

รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

กลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกันได้ 

3. ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการตั้งงบ
ผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการจัดท า 
ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณ 
เพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการตั้งงบผูกพันส าหรับ 
ESCO ภาครัฐ โดย พพ. ประชุมร่วมกับ 
สงป. เรื่องแนวทางค าขอตั้งงบประมาณ 
เสนอให้ พพ. ศึกษาการตั้งราคาต่อ
หน่วยพลังงาน (Unit Cost) เพิ่มเติม 
เพื่ อน า มาก าหนด เป็ นค่ า ตั้ ง ต้ น
งบประมาณ 

4. ร่างแนวปฏิบัติและรา่งสัญญาจัดจา้งมาตรฐานกลาง
ของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO 
ภาครัฐ 

  ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  ( พ พ . )  
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างสัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract – 
EPC) และเอกสารประกอบสัญญา 
ตามที่  พพ.  มี หนั งสื อหารื อไปยั ง
กรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางตอบ
กลับมายัง พพ. ว่าสัญญามาตรฐาน
โครงการ ESCO พพ. สามารถยกเรื่องให้ 
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และ
หากได้รับการเห็นชอบสามารถแจ้งเวียน
หน่วยงานรัฐน าไปปฏิบัติได้ 

5. ร่างระเบยีบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
จัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
ระยะ ๕ ปี 

  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับ
ฟังความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แล้ ว เสร็ จ  และหารื อ เรื่ องปฏิ รู ป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสีย
และมุมมองต่อการโอนย้าย กฟภ. และ 
กฟน. มาสังกัด กระทรวงพลังงาน (พน.) 
และเสนอให้จัดท าแผนบูรณาการการ
ลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้ง
การผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย ระยะ 
5 ปี นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
ลงนามเมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณา
การการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อ
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รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

กลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกันได้ 

3. ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค า
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการตั้งงบ
ผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการจัดท า 
ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณ 
เพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการตั้งงบผูกพันส าหรับ 
ESCO ภาครัฐ โดย พพ. ประชุมร่วมกับ 
สงป. เรื่องแนวทางค าขอตั้งงบประมาณ 
เสนอให้ พพ. ศึกษาการตั้งราคาต่อ
หน่วยพลังงาน (Unit Cost) เพิ่มเติม 
เพื่ อน า มาก าหนด เป็ นค่ า ตั้ ง ต้ น
งบประมาณ 

4. ร่างแนวปฏิบัติและรา่งสัญญาจัดจา้งมาตรฐานกลาง
ของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO 
ภาครัฐ 

  ก ร ม พั ฒ น า พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  ( พ พ . )  
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างสัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract – 
EPC) และเอกสารประกอบสัญญา 
ตามที่  พพ.  มี หนั งสื อหารื อไปยั ง
กรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางตอบ
กลับมายัง พพ. ว่าสัญญามาตรฐาน
โครงการ ESCO พพ. สามารถยกเรื่องให้ 
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และ
หากได้รับการเห็นชอบสามารถแจ้งเวียน
หน่วยงานรัฐน าไปปฏิบัติได้ 

5. ร่างระเบยีบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
จัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
ระยะ ๕ ปี 

  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับ
ฟังความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แล้ ว เสร็ จ  และหารื อ เรื่ องปฏิ รู ป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสีย
และมุมมองต่อการโอนย้าย กฟภ. และ 
กฟน. มาสังกัด กระทรวงพลังงาน (พน.) 
และเสนอให้จัดท าแผนบูรณาการการ
ลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้ง
การผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย ระยะ 
5 ปี นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
ลงนามเมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณา
การการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อ

รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 
 

6. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
จั ดท า ร่ า งหลั ก เ กณฑ์ ก ารจั ดท า
ข้อก าหนดการเปิดใช้หรือเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ ายไฟฟ้ าให้ แก่บุ คคลที่ สาม  
(TPA Framework) ทดลองใช้ใน ERC 
Sandbox ในพื้นที่ EEC โดยจะน าเสนอ 
TPA Framework ต่อคณะท างานและ 
กกพ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

7. ร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างสรุปผลลัพธ์จาก sandbox 
และน าผลที่ได้รับมาจัดท า/ปรับปรุง
ระเบียบเพื่อการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ในชุมชน และพิจารณาเพื่อออกระเบียบ 

8. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑส์ าหรบัการส่งเสริมกจิการ
จ าหนา่ย (Retail) 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 49 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 50 

จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของ51 

สถานการณ์โลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคพลังงานไทยจ าเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) 52 

เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมถึง53 

ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามแนวทาง 4D1E ด้วยเหตุนี้แม้ว่าการด าเนิน54 

กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 55 

ยังคงต้องสร้างความพร้อมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy Infrastructure) ทั้งในปัจจุบัน56 

และอนาคต 57 

รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 
 

6. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
จั ดท า ร่ า งหลั ก เ กณฑ์ ก ารจั ดท า
ข้อก าหนดการเปิดใช้หรือเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ ายไฟฟ้ าให้ แก่บุ คคลที่ สาม  
(TPA Framework) ทดลองใช้ใน ERC 
Sandbox ในพื้นที่ EEC โดยจะน าเสนอ 
TPA Framework ต่อคณะท างานและ 
กกพ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

7. ร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างสรุปผลลัพธ์จาก sandbox 
และน าผลที่ได้รับมาจัดท า/ปรับปรุง
ระเบียบเพื่อการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ในชุมชน และพิจารณาเพื่อออกระเบียบ 

8. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑส์ าหรบัการส่งเสริมกจิการ
จ าหนา่ย (Retail) 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 50 

จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของ51 

สถานการณ์โลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคพลังงานไทยจ าเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) 52 

เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมถึง53 

ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามแนวทาง 4D1E ด้วยเหตุนี้แม้ว่าการด าเนิน54 

กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 55 

ยังคงต้องสร้างความพร้อมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy Infrastructure) ทั้งในปัจจุบัน56 

และอนาคต 57 
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รายชื่อกฎหมายที่ด่าเนินการจัดท่า/ปรบัปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

หมายเหตุ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 
 

6. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
จั ดท า ร่ า งหลั ก เ กณฑ์ ก ารจั ดท า
ข้อก าหนดการเปิดใช้หรือเช่ือมต่อระบบ
โครงข่ ายไฟฟ้ าให้ แก่บุ คคลที่ สาม  
(TPA Framework) ทดลองใช้ใน ERC 
Sandbox ในพื้นที่ EEC โดยจะน าเสนอ 
TPA Framework ต่อคณะท างานและ 
กกพ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

7. ร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างสรุปผลลัพธ์จาก sandbox 
และน าผลที่ได้รับมาจัดท า/ปรับปรุง
ระเบียบเพื่อการส่งเสริมพลังงานทดแทน
ในชุมชน และพิจารณาเพื่อออกระเบียบ 

8. ร่างระเบยีบและกฎเกณฑส์ าหรบัการส่งเสริมกจิการ
จ าหนา่ย (Retail) 

  ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 49 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 50 

จากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของ51 

สถานการณ์โลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคพลังงานไทยจ าเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) 52 

เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว รวมถึง53 

ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามแนวทาง 4D1E ด้วยเหตุนี้แม้ว่าการด าเนิน54 

กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 55 

ยังคงต้องสร้างความพร้อมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy Infrastructure) ทั้งในปัจจุบัน56 

และอนาคต 57 
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สถานการณ์ปี 2564

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ

(1) อันดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน (Energy 
infrastructure) อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศ
แรกที่ ได ้ รับการจัดอันดับท้ังหมดจากสถาบันการ
จัดการนานาชาติ  ( Internat ional Inst i tute  
for Management Development: IMD)  และ  
(2)  ค ่ าความเข ้มข ้นการใช ้พลั งงาน (Energy  
intensity: EI) 7.50 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/ 
พันล้านบาท

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ก า ร เปลี่ ยนแปลงบริ บททาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม 
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะผลกระทบที่ เกิดขึ้ นจาก
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID - 19) และการขับเคลื่อน มาตรการ
ปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border 
Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพ
ยุโรป ส่งผลให้ไทยจ�าเป็นต้องเร ่งปรับโครงสร้าง 
พื้ น ฐ า น ด ้ า น พ ลั ง ง า น ใ ห ้ มี ค ว า ม พ ร ้ อ ม รั บ 
การ เปลี่ ยนแปลง  ( Re s i l i ence  o f  Ene r gy  
Infrastructure) ต้ังแต่พัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลผู ้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ทั้งฝั ่งการผลิตและ 
การใช้เพื่อประโยชน์ด้านการวางแผนและการก�ากับ
ดูแล ปรับปรุงหลักการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: 
PDP) ที่ต ้องค�านึงปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลย ี 
การสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 
มุ ่ ง เน ้นการใช ้ประโยชน ์จากโครงสร ้างพื้นฐาน 
ระบบไฟฟ้าของประเทศอย ่างเต็มประสิทธิภาพ  

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR10G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) อันดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน (Energy  
inf rast ructure)  อยู ่ ในกลุ ่ม 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับท้ังหมดจาก IMD  
และ (2) ค ่าความเข ้มข ้นการใช ้พลังงาน (EI )  
7.40 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท  

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

อันดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน	(Energy	infrastructrue)
ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ

International	Institute	for	Management	Devekopment:	IMD
รวมทั้งสิ้น	64	ประเทศทั่วโลก

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ 
       (International Institute for Management Development: IMD)

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
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แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2561	-	2580	(EEP	2018)
ลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน	(EI)	ลง	30%	ภายในปี	พ.ศ.2580

เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	2553

พัฒน า ป ิ โ ต ร เ ค มี ต ล อดห ่ ว ง โ ซ ่ อุ ต ส าหก ร รม  
และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข ่งขันและยกอันดับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ 
ในปี 2562 ไทยได้รับการจัดอันดับด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านพลังงานไทยจาก IMD อยู่ในอันดับที่ 25 
จากการจัดอันดับรวมท้ังสิ้น 64 ประเทศท่ัวโลก ดีขึ้น
จากอันดับที่ 20 ในปี 2563 และปี 2564 ขณะที่มี 
ค่า EI ลดลงจาก 7.53 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/ 
พันล้านบาท ในปี 2563 เป็น 7.05 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งบรรลุตาม 
เป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงานและแนวทางตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การด�าเนินกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) ประกอบด้วย 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่	 1	ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ	One-Stop-Service	ด้านกิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง  
โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยให้ไทยได้รับ 
การจัดอันดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานดีขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส�าคัญได้แก่ (1) ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ลดขั้นตอนการแจ้งยกเว้นในการขอใบอนุญาตกรณี 
การผลิตไฟฟ้าขนาดต�่ากว่า 2.0 kvA  และพัฒนาระบบการอนุญาตผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อยกเว้นให้การจดแจ้ง 
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (2) การทบทวน Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตส�าหรับกิจการควบคุมระบบ

ที่มา: กระทรวงพลังงาน;  Finland Infrastructure & Eco-system และ Mckinsey 2019

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ไฟฟ้า กิจการระบบส่งไฟฟ้า กิจการระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า กิจการจ�าหน่ายไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ  
รวมถึงพัฒนาระบบการอนุญาตในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกันยายน 2565  
(3) การจัดท�าระบบตัวชี้วัด (KPI) ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก�าหนด
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) โดยจะน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาติดตามประเมินผลแบบ Real Time  
เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลมลพิษ ความปลอดภัย และสุขภาพของประชาชน และ (4) ส�านักงาน กกพ.  
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามแนวคิด Anywhere, Anyplace, Anytime 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่	 2	 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน โดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) เป็น 
หน่วยงานภายใต้ สนพ. และพัฒนาเว็บไซด์เพ่ือเผยแพร่ข ้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ภายใต ้สังกัดกระทรวงพลังงานแล้วเสร็จ และในระยะต่อไป สนพ. จะบูรณาการเชื่อมโยงข ้อมูลจาก 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน ์
ในด้านการวางแผน การตัดสินใจ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนภาระส่วนเกินแก่ประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่	3	การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน	(ESCO)	ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป็น 
เคร่ืองมือส�าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารภาครัฐ เพื่อสนับสนุนลดค่าความเข้มข้น 
การใช้พลังงาน (EI) โดยปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดท�าร่างหลักเกณฑ์ 
แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดท�าร่างสัญญาบริหารจัดการ
พลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) (ร ่าง) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีเพื่อส ่งเสริม 
มาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนส�าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
พ.ศ. .… แล ้วเสร็จ และอยู ่ระหว ่างหารือร ่วมกับกรมบัญชีกลาง และส�านักงบประมาณ เพื่อก�าหนด 
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่	 4	การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่	 4	 เพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่	 (New	S-Curve) เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู ่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต  
(New S-curve) เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยมีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ สนพ.  
ได้ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงานแล้ว โดยจากผลการศึกษาได้ก�าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงปิโตรเลียมและปิโตรเคมีกับการเกษตรเพ่ืออนาคตประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1)	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	(Petrochemicals)	(2)	ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม	(Auxiliary	chemicals) ประกอบด้วย
กลุ ่มเคมีเสริมมูลค่าสูง กลุ ่มตัวเร ่งปฏิกิริยา และกลุ ่มสารเติมแต่ง โดยเฉพาะเคมีส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์  
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และ	 (3)	ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	 (Bio-based	products) มุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ  
และเชื้อเพลิงชีวภาพ ท้ังนี้ การด�าเนินการในระยะต่อไป ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนงานส่งเสริมการลงทุนระยะสั้นในพื้นที่ EEC เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามขั้นตอนต่อไป 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี	 5	 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน	 
เป็นกิจกรรมส�าคัญที่จะส่งผลต่อค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุทั้งในด้านอันดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
(Energy infrastructure) และการลดค่า EI มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) สนพ. ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน
ที่เหมาะสมส�าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer แล้วเสร็จ และน�าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดท�า PDP2022 
พร้อมทั้งส�ารวจและปรับปรุงแบบจ�าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวและการพยากรณ์ 
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Model) (2) การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบส่งและระบบ
จ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission 
and Distribution) แล้วเสร็จ (3) การจัดท�าแผนปฏิบัติการโครงการน�าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพ้ืนที่  
EEC (Energy Trading Platform: ETP) เพื่อเป็นโครงการน�าร่องในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
ขณะที่ กฟผ. ได้รับสิทธิจาก The International REC Standard (I-REC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้เป็น 
ผู ้ด�าเนินการซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)  
ของไทย และเตรียมเปิดตลาดกลางซื้อขาย REC บนช่องทางออนไลน์ (4) โครงการ Regional LNG Hub ภายใต้  
ERC Sandbox เพื่อทดสอบระบบการด�าเนินการส ่งออก LNG (Reloading) ในระยะแรกแล้วเสร็จ  
โดยมีการส่งออก LNG ประมาณ 62,449 ตัน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ 580 ล้านบาท ซ่ึง ปตท. ได้น�าส่ง 
ภาครัฐแล้ว โดย กกพ. จะน�ารายได้ที่ส ่งให ้รัฐไปเป็นส่วนลดราคาค่าก ๊าซธรรมชาติและน�ามาค�านวณ 
เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ประชาชนต่อไป และ (5) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ  
ระยะที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  ซ่ึงแบ่งการด�าเนิน
การเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ประกอบการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ตามแนวทางท่ี กพช. ก�าหนด ได้แก่ ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG 
เพ่ือน�ามาใช้กับภาคการผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบกลาง (Pool) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่จัดหา LNG เพ่ือใช้กับ 
โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง (Partially Regulated Market)  
รวมทั้งก�าหนดให้ LNG Terminal และท่อส่งก๊าซฯ เปิดให้บุคคลท่ี 3 เข้ามาใช้และเชื่อมต่อได้ และให้ ปตท.  
แยกธุรกิจท่อเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (TSO) ที่เป็นนิติบุคคลให้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้ กกพ. บริหาร
ความสามารถของ LNG Terminal และทบทวนความเหมาะสมของ TPA Regime และ TPA Code
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) ที่ได้มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้ส่งผลกระทบให้ความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากผลการคาดการณ์ ประกอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ ท�าให้ประเทศทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญกับการเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคพลังงาน โดยไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศ 
ไว้ในปี 2050 ส่งผลให้ภาคพลังงานไทยจ�าเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) 
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงาน 
ไฟฟ้าสีเขียว รวมถึงปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้รองรับแนวโน้มการเปล่ียนผ่านพลังงานตามแนวทาง  
4D1E ได้แก่ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน (Decarbonization) การน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน (Digitalization) โดยเฉพาะการเร่งรัดการปรับ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขันและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าสมัยใหม่  
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้รองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ 
ที่มีความยืดหยุ ่นสามารถท�างานร ่วมกับการผลิตไฟฟ ้าพลังงานหมุนเวียนนอกระบบที่จะเพิ่มขึ้นใน 
อนาคตได้ การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน (Decentralization) การปรับปรุง 
กฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ (Deregulation) และการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน 
มาเป็นพลังงานไฟฟ้า (Electrification)   

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 แม้ว ่าการด�าเนินกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานท่ีส่งผล 
ให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) จะบรรลุค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ 
ตามแผนปฏิรูปด ้ านพลังงานแล ้วก็ตาม แต ่ เพื่ อภาคพลังงานไทยมีความพร ้อมและสามารถรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy Infrastructure) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรให ้
กระทรวงพลังงาน ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังนี้ (1)	 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ	One-Stop-Service	 
ด้านกิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง ควรเร่งรัดการถ่ายโอนอ�านาจและการลดจ�านวนใบอนุญาตการขอจัดตั้งโรงไฟฟ้า 
และก๊าซธรรมชาติให้เหลือเพียง 1 ประเภท จากปัจจุบันการออกใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  
ได้แก่ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอดอาคาร (อ.1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (รง.4) ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) และใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้ง 
เตรียมความพร้อมทั้งด ้านกฎหมาย ระเบียบ องค์ความรู ้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส�านักงาน กกพ. เพื่อรองรับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป (2)	 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน ควรให้ 
ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานร ่วมกันระหว ่างหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องท้ังภาครัฐและเอกชน  
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ กล่ันกรองข้อมูลและปรับปรุงแนวทาง 
การส่ือสารให้ประชาชนเข้าใจได้โดยง่ายและเผยแพร่ข ้อเท็จจริงให้ทันกับสถานการณ์ ลดความขัดแย้ง 
ในสังคม รวมถึงเป็นประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานของประเทศ (3)	 การใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน	 (ESCO)	ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ควรจัดเตรียมข้อมูลและเร่งหารือกับกรมบัญชีกลาง 
และส�านักงบประมาณ เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติให ้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะระเบียบและวิธีการด้านงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ รวมถึงการสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจบริหารจัดการพลังงานกับส่วนราชการ (4)	การพัฒนา
ปิโตรเคมีระยะที่	 4 ควรเร่งหารือร่วมกับนักลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือจัดท�าแผนการลงทุนระยะสั้น 
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ในพื้นที่  EEC พร ้อมทั้งพิจารณาแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมและบริการต ้นน�้าและปลายน�้า 
ตลอดทั้งห ่วงโซ ่อุปทาน (Forward and Backward Linkage) ให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (5)	 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน	ควรเร่งก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับการเปิดให้ใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
เพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การจัดท�าระเบียบและกฎเกณฑ์อนุญาตให้บุคคลที่สาม 
(Third Party Access: TPA) ให้สามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย  
และส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย (Retail) รวมทั้งปรับปรุง Grid code และจัดท�าระเบียบส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
เพื่อเพิ่มการแข่งขันที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนตามศักยภาพของพื้นท่ีภายใต้
เงื่อนไขและรูปแบบที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นรูปแบบการผลิตเพ่ือใช้ภายในพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Self-consumption) 
เหลือจึงขายเข้าระบบควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การก�าหนดอัตราค่าบริการการเชื่อม
ต่อโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (Wheeling Charge) ที่ชัดเจน มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการลดต้นทุนและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้าโดยสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าฐานของกิจการผลิตไฟฟ้าลดลง อันจะส่งผล
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยง่ายในอัตราค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม 
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การปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบมีความรวดเรว็  
เดด็ขาด และเป็นธรรม สรา้งการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน 

ในการป้องกันการทจุรติ ปลูกฝังจติส�านึกของคนในชาติ 
ใหมี้คุณธรรม จรยิธรรม ยดึหลักธรรมาภิบาล 

ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการด�าเนินชีวิต 18 

 19 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ 20 

ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  21 

โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมได้ก าหนดให้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปรวม 6 เรื่อง ซึ่งในการประเมินผลการ22 

ด าเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 มีสถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย  23 

ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 4 เรื่อง และอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย  24 

(สีส้ม) 2 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 6 เรื่องและประเด็น  25 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของ26 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 27 

สถานะ 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2563 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
 กิจกรรม Big Rock  

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
1001  การป้องกันและเฝ้าระวัง  BR1001 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การต่อต้านการทุจริต 
1002 

 
การป้องปราม (1) 

 
BR1002 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนา

ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1003 
 

การป้องปราม (2)  
 

BR1003 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

1004  การปราบปราม (1)  BR1004 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์ 

1005  การปราบปราม (2)  BR1005 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

1006 
 

การบริหารจัดการ 
   

 
   เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 18 

 19 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ 20 

ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และหน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  21 

โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมได้ก าหนดให้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปรวม 6 เรื่อง ซึ่งในการประเมินผลการ22 

ด าเนินงาน ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 มีสถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย  23 

ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 4 เรื่อง และอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย  24 

(สีส้ม) 2 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 6 เรื่องและประเด็น  25 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของ26 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 27 

สถานะ 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2563 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
 กิจกรรม Big Rock  

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
1001  การป้องกันและเฝ้าระวัง  BR1001 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การต่อต้านการทุจริต 
1002 

 
การป้องปราม (1) 

 
BR1002 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนา

ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1003 
 

การป้องปราม (2)  
 

BR1003 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส  
ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

1004  การปราบปราม (1)  BR1004 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์ 

1005  การปราบปราม (2)  BR1005 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

1006 
 

การบริหารจัดการ 
   

 
   เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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ดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 11

11
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน



สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 33 

รหัส เป้าหมาย 

สถานการณ์บรรลุ 
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย  
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย  
ปี 2565 

CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 
  

 สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ34 

เป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 อยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยประเทศไทย 35 

มีคะแนนในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 อยู่ที่ 36 คะแนน และในอันดับที่ 101 และ 104 ส าหรับในปี 2564 จะมีการ36 

เผยแพร่คะแนนประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยยังมีค่า 37 

ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2564 และ 2565 จึงเห็นควรเร่งด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูล38 

ข่าวสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ39 

ต่อต้านการทุจริตและได้รับความคุ้มครองในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หน่วยงานของรัฐมีมาตรการทางวินัย มาตรการทาง40 

ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดในกรณีมีการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติ รวมทั้ง 41 

ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชน42 

ชาวไทยและต่างชาติ 43 

รหัส เป้าหมาย 

สถานการณ์บรรลุ 
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย  
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย  
ปี 2565 

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยส์ุจริต 
  

 สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ44 

เป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2565  45 

ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยประเทศไทยมีผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  46 

ในภาพรวมของประเทศไทย มีหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 49.95 ท่ีได้คะแนนร้อยละ ITA ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเมื่อ47 

เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดให้ต้องมีหน่วยงานร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐได้คะแนน 85 48 

คะแนนขึ้นไปนั้น จึงสรุปได้ว่าผลคะแนน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 49 

หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่สามารถท าคะแนน ITA ในภาพรวมสูงขึ้นกว่าการประเมินในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งสะท้อน50 

เหลือง เหลือง 

เหลือง ส้ม 
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CR11 แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ



ให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรมและ  51 

ให้ความส าคัญกับความโปร่งใสขององค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวในแง่ของการจัดการข้อมูลข่าวสาร52 

อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 53 

สาระส าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด าเนินงานประจ าปี 2564 54 
BR1101 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ มีกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้
ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ต้านภัยทุจริตนี้สามารถด าเนินการผ่านภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาค
ประชาชน องค์กรชุมชนเครือข่ายภาคีประชาชน 
และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะท่ีอยู่ใน
จังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและ
ด าเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ของ
ตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ผ่านการส่งเสริม
เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคี
ที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน ทั้งจากมูลนิธิ องค์กร
สาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการ
ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันในแต่ละ
จังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการ
ตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงจึงเป็นหัวใจส าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดย ในปี 2564 มีพื้นที่ปฏิบัติการ 5 จังหวัด  
25 ต าบล ซึ่งมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
ระดับพื้ นที่ ใ ห้สอดคล้ องกับบริบทพื้ นที่  
ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการรายพื้นที่ 
ขึ้นอยู่ความพร้อมในการขับเคลื่อนงานของ
ระดับต าบลและจังหวัด รวมถึงศักยภาพของ
คณะท างานในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน 
การประสานการท างานร่ วมกันระหว่ าง
คณะท างาน แกนน า และเครือข่ายชุมชน 
หน่วยงานในพื้นที่  ซึ่ งขับเคลื่ อนงานตาม
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยแผนปฏิบัติการ
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 1) การสร้างความเข้าใจ 
ปลูกจิตส านึก รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รับรู้ในพื้นที่ /จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย 
ค ณ ะ ท า ง า น  ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น 
การด าเนินงาน รวมถึงการบูรณาการความ
ร่วมมือในระดับพื้นที่ 2) การขับเคลื่อนกลไก
การด าเนินงานด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เชื่ อมโยงข้อมูล 3) การสร้างข้อตกลงใน 
การท างานร่ วมกัน หรื อธรรมนูญต าบล  
4 )  พัฒนา เครื่ อ งมื อพั ฒนาช่ องทา ง ใน 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดท าชุด
ความรู้  ถอดบทเรียนโครงการ 5) ติดตาม 
ตรวจสอบความโปร่งใสในพื้นที่ พร้อมการสร้าง
ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนชุมชน 6) การติดตาม
ประเมินผลโครงการ ฯ 7)  การสรุปผล 
การด าเนินงาน จากการรวบรวมข้อมูลถอด
บทเรียนที่ได้รับจากโครงการ รวมถึงข้อเสนอ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งในปี 2564 
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สถาบัน พอช. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่
เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และจะขยายพื้นที่เป็น 
11 จังหวัด 55 ต าบล ในปี 2565 

BR1102 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ที่มีประสิทธิภาพ 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติ
ไว้ใน มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ 
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบทั้ ง ในภาครั ฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่
ต้องร้องขอและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการ
เตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถ
แจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมี
ระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้
แจ้ งเบาะแสได้รับทราบตลอดจนต้องจัดให้มี
กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ ให้
เบาะแสอย่างเหมาะสม 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
ได้ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้ง่าย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ  
นอกจากนั้น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและ
สื่อมวลชน สามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ง่าย
ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ส านักงาน ป.ป.ช. 
อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาช่องทางและ
หลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก 
โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย อยู่
ระหว่างการพัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ใน
การแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก โดยมีการ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง
เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจ ารณา  ตั วอย่ า ง เช่ น  การร่ วมมือกับ
เครือข่าย Strong, การประชาสัมพันธ์, ร่าง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่น
และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 130 จัดท า
ระบบปกปิดตัวตนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึง
ได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บ
รักษาความลับ และความปลอดภัย 
โครงการจัดท าระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพ
และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 
และการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้าม
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เจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็น
หรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิด
ปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ ครอบคลุมทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และ
สื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

BR1003 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัตใินการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม่
สามารถอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่เกี่ยวข้องมี
การเลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ และขาดความ
โปร่งใส นอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในการ
ด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีความล่าช้า 
ไม่เด็ดขาด และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ผู้กระท าการ
ทุจริตขาดความย าเกรง ตลอดจนผู้กระท าผิดที่เป็น
นิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษในฐานที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ปลูกจิตส านึก
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และ
บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
ยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุง
กระบวนการและกลไกในการด าเนินคดีทุจริตของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดย ส านักงาน ป.ป.ช. มีแผน ปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 
2565 (โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
องค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับ
ฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย)  
-มี ร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม)  
ซึ่ งอยู่ ในระหว่ า งการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าว มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆ ของการ
ด าเนินคดี/ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบหรือ
แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ โดยจะต้อง
เป็นระบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึ ง
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับ
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เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
พร้อมต้องมีการเร่งปรับปรุงโทษค่าปรับของนิติ
บุคคลที่ กระท าความเสี ยหายแก่ประเทศให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจให้สะท้อนผู้ที่
เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง เพื่อให้การลงโทษเป็นไป
อย่างถูกต้องมากกว่าที่จะได้ตัวแทนมารับการลงโทษ 

เรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องได้รับความ
เดือดร้อนอันเนื่องจากความล่าช้าในการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม และมีการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
งบประมาณรายจ่ายและ การติดตามทรัพย์สิน
ที่เกิดจากการกระท าความผิดคืน  

BR1004 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรอิสระ ยังมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จาก
การใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน 
สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มี
การเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยปัญหาเหล่านี้มีพื้นฐานมา
จากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่
ขาดความซื่อตรง (Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการกระท า สะท้อนการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบ
และร่ ารวยผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้รัฐ
และประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก 
ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในส่วนของการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ดีขึ้น จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ตลอดจนการ
สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษา
มาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิด
การทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในการรับรู้ และแก้ ไขปัญหา 
คอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจ 
ชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจ
และตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ 
โดย ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งมี
ส่วนราชการจ านวน 116 หน่วยงานเข้าร่วม
นโยบายดังกล่าว นอกจากนั้น มีการด าเนินการ
หารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ให้น าประเด็น
ดังกล่าวมาก าหนดเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมใน
การประเมิน ITA ปี 2565 (โดยข้อเสนอ
ประเด็นการประเมิน 1. เพิ่มในหลักเกณฑ์ 
การประกาศ เจตนารมณ์ ของผู้ บ ริ หา ร 
ในการประเมิน OIT 2. การก าหนดกิจกรรมการ
ป้ องกั นการทุ จริ ต ในการประเมิ น  OIT)  
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเห็นชอบให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift 
Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ขึ้น นอกจากนั้น 
ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ใช้ ในกระบวนการบริ ห ารงานบุ คคล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการน าไป
ปฏิบัติจริง ก่อนน าเสนอ กรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรมพิจารณาต่อไป อีกทั้ง มีการ
ด าเนินการออกแบบเครื่องมือประเมินและ
ตัวชี้วัด "สัตบุรุษ" เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การตั้งคณะท างานเพื่อศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการ  นอกจากนั้น 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกา
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ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

 )ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง  การก าหนด
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือต้นสังกัด 

BR1005 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
สาระส าคัญ สถานะการด าเนินงาน 

 
 

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากรที่ใช้ใน
การพัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เงินกู้ยืม และอ่ืน ๆ ) และโอกาสในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงเป็น
อันมาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของ
ส านักงาน ป.ป.ช. การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
สามารถด าเนินการได้ทั้ งในขั้นตอนการพัฒนา
นโยบายทางการเมือง (Policy Development 
Stage) (ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจาก
ส านักงาน กกต. ในการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัด
ความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และ
อ านาจในกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว) และในขั้นตอน
ของการน านโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy 
Implementation Stage) ซึ่ ง ป ร ะ ก า ร ห ลั ง นี้
เก่ียวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสีย
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้ งนี้  แนวคิดคือ การน าการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการ
ริเริ่มและด าเนินโครงการที่มีวงเงินสูง  
(ตั้งแต่ 500 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านบาท ข้ึนไป) 
หรือโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคง (ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด) 

 ได้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ 
โดย ส านักงาน  ป.ป.ท. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและ
แนวทางในการตรวจสอบ  ติดตาม ก ากับ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการจัดท าร่าง
คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
เสนอต่อท่ีประชุมศูนย์อ านวยการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 
2564 แต่ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  และ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายหาก
หน่วยงานได้รับงบประมาณด าเนินโครงการ
ที่มีมูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป 
 

 55 

 56 

 57 

 58 
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สถานะการการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 59 

10 ฉบับ โดยมีสถานะการด าเนนิการสรุปได้ดังนี้ 60 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ 
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ .ศ .  2540 ให้ สอดคล้อ งกั บ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ชอ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 และมาตรา 
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  เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ฉบับที่ .. พ.ศ. ... ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานผู้แทนราษฎร เพื่อน ากลับไป
พิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และรับข้อสังเกต 
จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) ไปพิจารณา 
เมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งว่า การพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ นั้น นี้มีร่าง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคก้าวไกลเสนอต่อรัฐสภาและอยู่ในวาระ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่บรรจุในวาระการ
ประชุม เนื่องจากรอให้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ฉบับรัฐบาลเสนอเข้าสภาพร้อมกันในคราว
เดียว และได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ โดยที่
ประชุมยืนยันการใช้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ที่มีการเสนอไปก่อนหน้านี้  โดยส านักปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีได้มี การยื่นร่าง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ ไปยังส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
(ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน) 

2. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้ง
เบาะแส 

  กรมศุลกากรอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนและรางวัล พ.ศ. 2560 โดยมีแนว
ทางการเพิ่มเติมรางวัลน าจับแก่ประชาชนผู้ให้
เบาะแส 
ขณะนี้ได้มีการก าหนดเป็นโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติของกรมศุลกากร โดยมี
ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 และมีแผนการด าเนินการ ดังนี้ 
• ต.ค. 64 – มี.ค. 65  

ศึกษา รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้สินบนและรางวัลน าจับของกฎหมาย
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รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ 
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ ม คือ 
กฎหมายจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
กฎหมายจากประเทศที่ก าลังพัฒนา 

• เม.ย. 65 – พ.ค. 65 
ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุง
แก้ ไขเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่ อ
พิจารณา  

• มิ.ย. 65 – ก.ย. 65 
ด าเนินการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบกรม
ศุลกากร และเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากร 
เพื่อพิจารณา และประกาศบังคับใช้ระเบียบ
ดังกล่าว  
(ด าเนินการเป็นไปตามแผน คาดว่าแล้วเสร็จ
ภายในป ี2565)  

3. การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยการกระท าอันเป็นการ
ฟอกเงิน 

  ส านักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างเตรียมการจัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มเติมประเด็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแจ้งเหตุอัน
ควรสงสั ยต่ อ เลขาธิ การ  ป .ป . ง .  หรื อ
คณะกรรมการธุ ร กรรม ให้ ชั ด เ จนขึ้ น 
(ด าเนินการเป็นไปตามแผน) 

4. การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยให้น าเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้
ในกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. ด้วย 

  ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. และจะด าเนินการ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการปฏิรูปฯ ที่จะให้ด าเนินการผ่าน
ศูนย์อ านวยการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ 
เ พื่ อ น า เ สนอต่ อคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ ไ ป 
(ด าเนินการเป็นไปตามแผน) 

5. การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
ความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท า
ความผิดที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 176 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2561) ได้บัญญัติ
บ ท ล ง โ ท ษ นิ ติ บุ ค ค ล ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการท าธุรกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. 
1997 เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดท าและ
เผยแพร่คู่มือแนวทางก าหนดมาตรการควบคุม
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ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ส าหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบน
เจ้ าพนักงานของรั ฐ เจ้ าหน้ าที่  ของรั ฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้  จึงถือว่ามีกฎหมาย
เกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคลฯ 
เรียบร้อยแล้ว (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

6. การเร่งรัดการจัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การยื่ นบัญ ชีทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

  ที่ ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ งที่ 
12/2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 130 และ มาตรา 200 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 แทนการจัดท า ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการจัดท า
แผนการด าเนินการ และแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ (ด าเนินการเป็นไปตาม
แผน)  

7. การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 76  วรรคสอง ให้มีการแต่ งตั้ ง
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบ
คุณธรรม 

  ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
• ต.ค. – ธ.ค. 64  

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
• พ.ย. – ธ.ค. 64  

ร่างกรอบแนวคิด ค านิยามและองค์ประกอบ
ของระบบคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริงาน
บุคคลภาครัฐ 

• ม.ค. – มี.ค. 65  
รับฟังความคิดเห็น/หารือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ม.ค. – มี.ค. 65  
ร่างแนวทางการด าเนินการ และวิเคราะห์
ความเ ช่ื อมโยงกั บกระบวนงานการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมถึงความ
เช่ือมโยงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• มี.ค. – มิ.ย. 65  
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ส่วนราชการ องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล ข้าราชการประเภท
ต่าง ๆ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับและ
ตรวจสอบ เช่น ศาล ก.พ.ค. 
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ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

• มิ.ย. – ก.ย. 65  
จัดท าร่างข้อเสนอเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้ เป็ นไปตามระบบคุณธรรม เสนอ 
อนุกรรมการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

• ก.ย. – ธ.ค. 65  
ด าเนินการตามแนวทางที่ ได้ รับความ
เห็นชอบ เช่น เสนอ ก.พ. หรือ ครม. 

8. การเร่งรัดการจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. …. 

  ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ฯ และมี
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
• พ.ย. – ธ.ค. 64  

ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันฯ 

• ม.ค. – มี.ค. 65  
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันฯ 

• เม.ย. – พ.ค. 65  
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ 

• มิ.ย. – ก.ย. 65  
จัดท าร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
ต่อไป 

9. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

  อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. .... โดยมี
การประชุมคณะท างานแล้ว ขณะอยู่ในขั้นตอน
สอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามระบบ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

10. การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ 

  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ให้หรือรับของขวญัของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้
ด าเนินการทบทวนแล้วระเบียบดังกล่าว
แล้ว เห็นว่ายังสามารถใช้ระเบียบดังกล่าว
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องแก้ไขเรื่องการรับ
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มูลค่าสิ่งของหรือทรัพย์สินจ านวน 3,000 
บาท เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
พ.ศ. 2543 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบมอบหมายให้
ส านักงาน ป.ย.ป. ประสาน ส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนประเด็น No Gift 
Policy โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งแผน
ปฏิรูปประเทศด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรั งปรุ ง) ไปให้  ศปท. ทั้ ง ๓๙ 
หน่วยงานและได้รายงานว่า มีส่วนราชการ
จ านวน 116 หน่ วยงานได้ประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกช
นิจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว (ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน) 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องของกับกฎหมายอื่นๆ 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526 อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษาและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และขอความคิดเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการปรับปรุง แก้ไข 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 61 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 62 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการ63 

ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยการ64 

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตในพื้นที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสามารถด าเนินการผ่าน65 

ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนเครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กร66 

สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ นั้น โดยปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน67 

การป้องกันการทุจริตในพื้นที่แล้วในบางพื้นที่ แต่เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีจะต้องมีการด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว68 
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ในทุกหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 69 

ส่งผลให้รัฐบาลปรับลดงบประมาณทุกภาคส่วน ส่งผลให้การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ70 

ทุจริตในระดับพื้นที่ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ วางไว้ในปี 2565 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับลดพื้นที่ลงตาม71 

งบประมาณที่ได้รับ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดสรร สนับสนุนงบประมาณและช่วยเหลือสถาบันพัฒนา72 

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 73 

และช่วยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปใน74 

อนาคต เพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่และยกระดับค่าคะแนนการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) ให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 75 

2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 76 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ77 

ปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก78 

การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ79 

ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมใน80 

การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน81 

ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง82 

ต้องเร่งด าเนินการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง83 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 และมาตรา 253เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ84 

และได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวกและ85 

ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบตลอดจนต้องผลักดันกฎหมาย86 

การป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti Slapp Law) เพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสมและไม่ให้ถูก 87 

กลั่นแกล้ง 88 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ 
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

มูลค่าสิ่งของหรือทรัพย์สินจ านวน 3,000 
บาท เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
พ.ศ. 2543 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบมอบหมายให้
ส านักงาน ป.ย.ป. ประสาน ส านักงาน 
ป.ป.ท. เพื่อขับเคลื่อนประเด็น No Gift 
Policy โดยส านักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งแผน
ปฏิรูปประเทศด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรั งปรุ ง) ไปให้  ศปท. ทั้ ง ๓๙ 
หน่วยงานและได้รายงานว่า มีส่วนราชการ
จ านวน 116 หน่ วยงานได้ประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกช
นิจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว (ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน) 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องของกับกฎหมายอื่นๆ 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526 อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษาและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และขอความคิดเห็น จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการปรับปรุง แก้ไข 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 61 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 62 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการ63 

ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยการ64 

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตในพื้นที่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสามารถด าเนินการผ่าน65 

ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนเครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กร66 

สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ นั้น โดยปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน67 

การป้องกันการทุจริตในพื้นที่แล้วในบางพื้นที่ แต่เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีจะต้องมีการด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว68 
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สถานการณ์ปี 2564

การรับรู้การทุจริต

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ท่ี 40 คะแนน

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
แ ผนการป ฏิ รู ปประ เทศด ้ านการป ้ อ งกั นและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี เป ้า 
อันพึงประสงค์ คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
อยู ่ที่  40 คะแนน ในปี  2564 และ 45 คะแนน 
ในปี 2565 โดยค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) จัดท�า
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International : TI) ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคะแนน 
ดัชนี  CPI เป ็นหนึ่ ง ในเครื่องมือที่กลุ ่มนักลงทุน 
ใช ้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR11G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ที่ 45 คะแนน

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต	CPI

ประเทศ เนื่องจากการทุจริตเป ็นหนึ่งในปัจจัยที่
เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนนในปี พ.ศ. 2562  
และ 2563 อยู่ที่ 36 คะแนน และในอันดับที่ 101 และ 
104 ตามล�าดับ ส�าหรับในปี 2564 จะมีการเผยแพร่
คะแนนประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในปี 2565 
อย ่างไรก็ตาม ค ่าคะแนน CPI ของประเทศไทย 
ยังมีค่าห่างจากค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2564 
และ 2565 จึงเห็นควรเร ่งด�าเนินการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศฯ เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้

ที่มา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI), ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2564 2565

เป้าหมาย
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ก�าหนดให ้ป ี  พ.ศ. 2564 คะแนนการรับรู ้การทุจริตมีคะแนน 
เท่ากับหรือมากกว่า 40 คะแนน นั้น การบรรลุค่าเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยรูปแบบการท�างานที่ส�าคัญ 
หลายประการ โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่จะส ่งผลให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชน 
อย ่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) ทั้ งนี้  กิจกรรมปฏิรูปดังกล ่าว เน ้นการขับเคลื่อนตามเป ้าหมายย ่อย  
(Milestone: MS) โดยมีข้ันตอนและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายของกิจกรรมตามช่วงเวลาของแผน 
การปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วย (1)	 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบการคุ้มครองผู้แจ้ง 
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างการผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะ 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ โดยในปี พ.ศ. 2564 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและยกร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. . . . . . .  เพื่อให ้ประชาชนสามารถเข ้า ถึงข ้อมูลข ่าวสารของทางราชการหรือข ่าวสารสาธารณะ 
ได้โดยสะดวก ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย ่างมีประสิทธิภาพ (2)	 การพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว	 โปร่งใส	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ในการด�าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 
โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ร ่วมกับส�านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด�าเนินการผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบังคับ
ใช้กฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการผลักดัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อาทิ (ร่าง) พ.ร.บ.ก�าหนดระยะเวลา 
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ด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายและการติดตามทรัพย์สิน 
ที่ เกิดจากการกระท�าความผิดคืน (3)	 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส	 ไร้ผลประโยชน์	 มีผล 
การด�าเนินการขับเคลื่อนการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ	 และยกระดับ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยส�านักงาน ป.ป.ช.  
ได ้ ด� า เนินการรวบรวมข ้อมู ล  และวิ เคราะห ์ สภาพป ัญหา เพื่ อ จัดท� า รายงานการพิ จารณาศึกษา  
และยกร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส ่วนรวม พ.ศ. ... นอกจากนั้น ได้ก�าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร�่ารวยผิดปกติ และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การประพฤติมิชอบและร�่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม 
วินัย และอาญาต่อผู้กระท�าผิด ในประเด็นการป้องกันภาคการเมืองและภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์เพ่ือกระท�า 
การทุจริต ได ้ มีการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่  
มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ส�านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ก�ากับ ติดตาม 
เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้เห็นชอบกับคู ่มือ ฯ  
ดังกล่าวแล้ว และส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู่มือ ฯ ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการท�าการประเมิน 
ความเส่ียงและแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2566  
แล้วเม่ือเดือนตุลาคม 2564 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคล่ือน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ได้แก่ 
(1 )  สถานการณ ์ เ ก่ียวกับการแพร ่ ระบาดของโรคโควิด -19 เป ็นป ัจจัยส� าคัญ ท่ีส ่ งผลต ่อกิจกรรม 
มีการด�าเนินการล่าช้ากว่าก�าหนดการเดิม (2) (ร่าง) กฎหมายหลายฉบับมีการด�าเนินการล่าช้า ไม่สามารถ 
ผลักดันให ้ส�า เร็จได ้ตามแผนท่ีวางไว ้  (3)  หน ่วยงานหลักที่ด� า เนินกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส� า คัญ 
หลายหน่วยงาน เป็นองค์กรอิสระ และองค์การมหาชน ส่งผลให้การด�าเนินการและการประสานขับเคลื่อน 
อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับค่า CPI ถือเป็นภารกิจระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท้ังนี้ การด�าเนินการเพื่อยกระดับคะแนนดัชนี CPI ต้องให้ความส�าคัญ
กับการร่วมกันสร้างความชัดเจนของกิจกรรม/ โครงการในการขับเคล่ือนเพ่ือยกระดับ CPI โดยเฉพาะ 
การสนับสนุนส�านักงาน ป.ป.ท. ให้ร ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนงานเชิงรุกระยะ 3 ปี  
เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลงโทษทางกฎหมาย (Punishment) มาตรการ
ป้องกัน (Prevention) และมาตรการส่งเสริม สนับสนุน (Promotion) (ซึ่งจะด�าเนินการภายใต้ 16 แนวทาง 
อาทิ ในด้าน Punishment ควรเร่งรัดติดตามการด�าเนินคดีขนาดใหญ่ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเช่ือม่ัน 
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ในการปราบปรามการทุจริต ในด้าน Prevention ควรมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางการท�าธุรกิจหรือ Ecosystem  
ที่ เอื้อต ่อการค้า การลงทุน ลดอุปสรรคในการให้บริการของผู ้ประกอบการธุรกิจ ที่ เป ็น Pain Point  
ของผู้ประกอบการ ในด้าน Promotion ควรมุ่งสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนบรรจุกิจการเพื่อสังคมท่ีมีกิจกรรมต่อต้านการทุจริตไว้ในแผนธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร และการประเมินความเส่ียงโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดท�า
แผนรองรับหรือแผนส�ารองในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ที่อาจเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินการที่อาจเกิดขึ้นได ้
ในอนาคต อาทิ ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์โรคระบาด สถานการณ์เมือง สถานการณ์จากภาวะเศรษฐกิจ 
สถานการณ์จากปัญหาสังคม สถานการณ์จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยในแผนรองรับสถานการณ์นั้น  
ควรก�าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนก�าหนดการและรูปแบบการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข ้องเพ่ือให ้ เป ็นไป 
ตามเป้าหมายของกิจกรรมภายใต้ข้อจ�ากัดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัล
มาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้มีการบริหารงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ในทุกขั้นตอน เพื่อน�าประเทศไทยเข้าสู ่เวทีโลกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  
และมีศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มากข้ึน ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และหลักการเดิมของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๙ และมีความเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information)  
ตามหลักการสากล
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สถานการณ์ปี 2564

 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร ้อยละ 65 ของหน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้คะแนน  
85 คะแนนขึ้นไป

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
แ ผนการป ฏิ รู ปประ เทศด ้ านการป ้ อ งกั นและ 
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิชอบมี เป ้า 
อันพึงประสงค ์ในป ี  พ.ศ. 2564 ท่ีเกี่ยวข ้องกับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) โดยก�าหนดให้คะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐร ้อยละ 65  
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 
ได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ท้ังนี้ ผลการประเมิน ITA 
ประจ�าป ี งบประมาณ พ.ศ.  2564 ในภาพรวม 
ของประเทศไทย สรุปได ้ว ่า มีหน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ	49.95	ที่ได้คะแนน	ITA	ระดับ	85	คะแนนขึ้น
ไป  ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2564 
ที่ก�าหนดให้ต้องมีหน่วยงานร้อยละ 65 ของหน่วยงาน
ภาครัฐได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไปน้ัน จึงสรุปได้ว่า
ผลคะแนน ITA ในป ี งบประมาณ พ.ศ .  2564  
ดั งกล ่าวยั งต�่ ากว ่ าค ่ า เป ้ าหมาย อย ่างไรก็ตาม  
หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่สามารถท�าคะแนน ITA 
ในภาพรวมสูงขึ้นกว ่าการประเมินในรอบ 4 ป ี

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR11G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ร ้อยละ 80 ของหน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้คะแนน  
85 คะแนนขึ้นไป

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ที่ผ่านมา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐได้เกิด
ความตระหนักในการบริหารงานและก�ากับดูแล 
การด�าเนินงานให ้ มีคุณธรรมและให ้ความส�าคัญ 
กับความโปร่งใสขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ งความตื่นตัวในแง ่ของการจัดการข ้อมูล
ข ่าวสารอย ่างเป ็นระบบเพ่ือเตรียมความพร ้อม 
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ภาพแสดงผลคะแนน	ITA	ภาพรวมระดับประเทศ	
ปี	พ.ศ.	2561	-	2564

ที่มา: ปรับจากข้อมูลระบบ ITAS ส�านักงาน ป.ป.ช.
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ที่ก�าหนดให้ร้อยละ 65 ของหน่วยงาน
ภาครัฐมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  85 คะแนนขึ้นไปนั้น การบรรลุค่าเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยรูปแบบ 
การท�างานที่ส�าคัญหลายประการ โดยเฉพาะการด�าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock)  ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว เน้นการด�าเนินงานตามเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ที่มีขั้นตอนและวิธีการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของกิจกรรมตามช ่วงเวลาที่แผน 
การปฏิรูปประเทศก�าหนดไว้  
 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส ่งผลให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย ่างมีนัยส�าคัญ (Big Rock) 
ที่มีส่วนสนับสนุนค่าเป้าหมายด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ. 2564 นั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศ 4 กิจกรรม  
มีผลการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ดังนี้ 
	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มีผลการด�าเนินการโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท�างานร่วมกับคณะท�างานฯ และผู้แทนองค์กรชุมชนระดับต�าบล  
โดยมีพื้นที่ เป ้าหมายการด�าเนินการ 5 จังหวัด 25 ต�าบล เพ่ือสร ้างการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 
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ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ มีการออกแบบและจัดท�าคู ่มือการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต การสร้างธรรมนูญต�าบลหรือข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน  
พัฒนาเคร่ืองมือและช ่องทางในการสื่อสาร รวมทั้งการสร ้างช ่องทางการร ้องเรียนแจ ้งเบาะแสทั้งใน 
ระดับจังหวัด และต�าบล
	 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว	 โปร่งใส	 ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด�าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด�าเนินการผ่านโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
และการบังคับใช้กฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาคเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย  
รวมถึงการมีระบบติดตาม ตรวจสอบหรือแจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินงานให้ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องทราบ  
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวมถึงก�าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
ในกรณีที่มีผู้เก่ียวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากความล่าช้าในการด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
 การพัฒนาระบบราชการไทยให ้โปร ่งใส	 ไร ้ผลประโยชน ์ มีผลการด�าเนินการ สรุปได ้ดังนี้  
(1)	การขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป	 เรื่อง	“นโยบาย	No	Gift	Policy	จากการปฏิบัติหน้าท่ี” ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของหน่วยงานภาครัฐ 39 หน่วยงาน 
ในการด�าเนินการดังกล่าว (2)	 การขับเคลื่อนการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ
บัญญัติ	 และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  
โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อจัดท�ารายงานการพิจารณา
ศึกษา และยกร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว ่างผลประโยชน์ส ่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... ซึ่งมีการวางกรอบการด�าเนินการจัดท�ากฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (3)	การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการตรวจสอบการร�่ารวยผิดปกติ และ (4)	การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบ 
และร�่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน	และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม	วินัย	และอาญา 
ต่อผู้กระท�าผิด	 โดย ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และส�านักงาน ป.ป.ช. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์
หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร�่ารวยผิดปกติ ไปยังส�านักงาน ป.ป.ท. เพื่อท�า 
การศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลท่ีได ้รับ รวมท้ังจัดท�าข ้อมูลเพื่อแจ ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให ้ด�าเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง
  	 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ มีผล 
การด�าเนินการที่ส� า คัญเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต ่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยส�านักงาน ป.ป.ท. และหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง ก�าหนดเกณฑ์ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม ก�ากับ เรียบร้อยแล้ว  
รวมทั้งส�านักงาน ป.ป.ท. ได้ด�าเนินการจัดท�าร ่างคู ่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้เห็นชอบกับคู ่มือ ฯ ดังกล่าวแล้ว  
และส�านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้ง “คู ่มือ ฯ ไปยังส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการท�าการประเมินความเสี่ยง 
และแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดท�าค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2566  
แล้วเม่ือเดือนตุลาคม 2564
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ได้แก่ 
(1)	 สถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การด�าเนินกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน ITA มีความล่าช้ากว่าก�าหนดการเดิม ซึ่งส่งผลต่อระดับคะแนน ITA   
(2)	 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐบางส่วนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับแนวปฏิบัติการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในทางมิชอบได้ รวมทั้งระเบียบ
การใช้งบประมาณภายใต้กองทุน ป.ป.ช. มีระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะตามที่กองทุนก�าหนด ซึ่งไม่เอื้อ
ต่อการด�าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน มีความยืดหยุ่นตามบริบทสภาพแวดล้อมของ
แต่ละพื้นที่ ประกอบกับระยะเวลาในการด�าเนินงานที่จ�ากัด ส่งผลให้การสร้างความเข้าใจการใช้ระเบียบ 
ค่าใช้จ่ายงบประมาณและการด�าเนินงานยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร	 (3)	องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถิ่นหลายแห ่งมีข ้อจ�ากัดในการด�าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล ้องกับตัวชี้วัดการประเมิน	 ITA   
(อปท. 7,850 แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 80.63 คะแนน) อันเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจความหมายของประเด็น 
การประเมินและตัวชี้วัดของการประเมินอย่างถ่องแท้ รวมทั้งมีข้อจ�ากัดด้านปริมาณงานและงบประมาณ 
การด�าเนินงาน โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งปริมาณงานที่มีจ�านวนมากและขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลท�าให้องค์กรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน ITA ได้อย่างเต็มที่  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย จากผลคะแนน ITA รายตัวชี้วัดสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการอย่างถูกต้อง จากการที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติและวิธีการขอใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาการเรียกรับสินบนเพ่ือแลกกับการเข้ารับบริการจากภาครัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติ การขออนุญาต หรือการให้บริการต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องด�าเนินการ
แก้ไขให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของส่วนรวม  
เ พ่ือปรับพฤติกรรมของเจ ้ าหน ้ า ท่ีของ รัฐ เพื่ อป ้องกันป ัญหาเกี่ ยว กับการใช ้ทรัพย ์สินของราชการ 
และปัญหาการเรียกรับสินบน ควรส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้องค์กรกลุ่มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางและตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)  เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ITA ที่น�าไปสู่การยกระดับ 
ผลคะแนน ITA ระดับองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ที่ก�าหนดให้ 
ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐได้คะแนน ITA ที่ระดับ  85 คะแนนขึ้นไป

265

CR11แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

CR11G02
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย





ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา ลดความเลือ่มล�า้ทางการศกึษา  
มุง่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

และปรบัปรงุระบบการศึกษาใหมี้ประสทิธภิาพในการใช้ทรพัยากร  
เพ่ิมความคลอ่งตัวในการรองรบัความหลากหลาย 
ของการจดัการศกึษา และสรา้งเสริมธรรมาภิบาล

 6 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 7 

มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 8 

อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ 9 

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป 10 

ไว้จ านวน 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง)  11 

3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 4 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการ12 

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็น13 

ปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่14 

ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับ15 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 16 

สถานะ 
การบรรลเุป้าหมาย 

ปี 2563 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
 กิจกรรม Big Rock  

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
1201 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ

ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

1202 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอ่อนวัย  BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

1203 การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1204 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูและอาจารย์ 

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 

1205 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

1206 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

   

1207 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดจิิทัล 

   

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 17 
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267

ดา้นการศกึษา

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 12

12
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 6 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ คือ ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 7 

มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 8 

อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ 9 

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฉบับเดิม ที่ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป 10 

ไว้จ านวน 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง)  11 

3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 4 เรื่อง นั้น ได้น ามาด าเนินการต่อเนื่องในแผนการ12 

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็น13 

ปฏิรูป เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่14 

ก าหนดไว้  โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) กับ15 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สรุปได้ดังนี้ 16 

สถานะ 
การบรรลเุป้าหมาย 

ปี 2563 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) 
 กิจกรรม Big Rock  

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
1201 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ

ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

1202 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอ่อนวัย  BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

1203 การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1204 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูและอาจารย์ 

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบ น าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 

1205 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

1206 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

   

1207 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดจิิทัล 

   

 เรื่องและประเดน็ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดมิ ทีน่ ามาด าเนนิการตอ่เนือ่งผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เรือ่งและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏริูปประเทศ ฉบับเดมิ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 20 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี  รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ21 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยช่วงท่ีผ่านมาหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วม22 
ด าเนินการได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการท างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก23 
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีการเตรียมการจัดท ากรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนา24 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง25 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริง ด าเนินการก าหนด26 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบความร่วมมือการจัด27 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป ด าเนินการให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการ28 
เรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 29 
รวมทั้งมีการจัดท าร่าง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 30 

สาระส้าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด้าเนินงานประจ้าปี 2564 31 

BR1201 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 
 

 
กสศ. 

มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาระดับปฐมวัย และป้องกันเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่
การศึกษาระดับประถมศึกษา และการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชากรวัยแรงงาน เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวัง
และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการ
ท างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้ งแต่ ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด รวมทั้ง
ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วม
ของสังคม โดยประกอบด้วย โครงการทั้งหมด 
10 โครงการ จาก 3 หน่ วยงาน ได้ แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

เหลือง เหลือง 

268

CR12
แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการศึกษา
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สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 20 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ้าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี  รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ21 
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยช่วงท่ีผ่านมาหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วม22 
ด าเนินการได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการท างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก23 
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีการเตรียมการจัดท ากรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนา24 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง25 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริง ด าเนินการก าหนด26 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบความร่วมมือการจัด27 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป ด าเนินการให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการ28 
เรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 29 
รวมทั้งมีการจัดท าร่าง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 30 

สาระส้าคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการด้าเนินงานประจ้าปี 2564 31 

BR1201 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 
 

 
กสศ. 

มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาระดับปฐมวัย และป้องกันเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่
การศึกษาระดับประถมศึกษา และการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชากรวัยแรงงาน เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวัง
และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการ
ท างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้ งแต่ ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด รวมทั้ง
ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วม
ของสังคม โดยประกอบด้วย โครงการทั้งหมด 
10 โครงการ จาก 3 หน่ วยงาน ได้ แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

เหลือง เหลือง 

และความเสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของไทยอย่างต่อเนื่อง มีกลไกสนับสนุนในการ
ป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด การติดตาม
ความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
ใช้งบประมาณจาก พรบ.งบประมาณ ปี พ.ศ. 
2565 

BR1202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 
ศธ. 
 
 

มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบ
ผู้ เ รี ยนสร้ า งความรู้ ด้ วยตนเอง  โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้ แบบถักทอความรู้  ทักษะ 
คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ผ่านการท างานเป็นทีมและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน การมีครู  อาจารย์ที่ มี
สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะใน
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนรู้
การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถก าหนดเส้นทาง
และจั งหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเองอย่างมี
ความหมาย มีการวัดและประเมินผลเพื่ อพัฒนา
ผู้ เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ความพร้อม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การจัดท าการพัฒนาระบบวัดแววพหุปัญญา 
และการจัดท าสื่อเพื่อใช้ส าหรับอบรมครู เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา สัง กัด สพฐ. รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ และได้
จัดท าหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน ส าหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุก
ระดับในรูปแบบ Active learning ผ่านการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

BR1203 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 

 
อว. 

มุ่งเน้นให้มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู และ
อาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ านวยการเรียนรู ้ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี
ความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครูเข้า
มาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
รูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะ
ความเป็นครู ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตาม
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และความเสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของไทยอย่างต่อเนื่อง มีกลไกสนับสนุนในการ
ป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด การติดตาม
ความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
ใช้งบประมาณจาก พรบ.งบประมาณ ปี พ.ศ. 
2565 

BR1202 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 
ศธ. 
 
 

มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบ
ผู้ เ รี ยนสร้ า งความรู้ ด้ วยตนเอง  โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้ แบบถักทอความรู้  ทักษะ 
คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ผ่านการท างานเป็นทีมและความร่วมมือ
ระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน การมีครู  อาจารย์ที่ มี
สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะใน
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้การนิเทศการเรียนรู้
การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถก าหนดเส้นทาง
และจั งหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเองอย่างมี
ความหมาย มีการวัดและประเมินผลเพื่ อพัฒนา
ผู้ เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ความพร้อม 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การจัดท าการพัฒนาระบบวัดแววพหุปัญญา 
และการจัดท าสื่อเพื่อใช้ส าหรับอบรมครู เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา สัง กัด สพฐ. รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ และได้
จัดท าหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน ส าหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุก
ระดับในรูปแบบ Active learning ผ่านการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

BR1203 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 

 
อว. 

มุ่งเน้นให้มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู และ
อาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ านวยการเรียนรู ้ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี
ความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครูเข้า
มาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
รูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะ
ความเป็นครู ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตาม

และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภท มุ่งเน้นให้สถาบันผลิตครูปรับ
บทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็นความ
ต้องการของประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการ
เรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการ
สร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริ ง  และยึ ดมั่ น ในคุณธร รมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง 

สาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็น
เลิศ พัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษา พัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

BR1204 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบ 
น้าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 
ศธ. 

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ให้มีคุณภาพและขยายวงกว้างในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ผู้เรียนทุกคน
ทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็ง มีมาตรฐานสูงสู่ความ
เป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนาและการลงทุน
ควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเข้มข้น 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
ก า รพั ฒนาระบบความร่ วมมื อกา รจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่ างเต็มรูป ปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการท้ังในประเทศและท้องถ่ิน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่ างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน 
ด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา และจัดท าคู่มื อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษา 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขต
พื้นที่  15 แห่ง เพื่อประกันคุณภาพผู้ เรียน
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
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และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกประเภท มุ่งเน้นให้สถาบันผลิตครูปรับ
บทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็นความ
ต้องการของประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการ
เรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการ
สร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริ ง  และยึ ดมั่ น ในคุณธร รมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง 

สาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็น
เลิศ พัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษา พัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

BR1204 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบ 
น้าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 
ศธ. 

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
ให้มีคุณภาพและขยายวงกว้างในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ผู้เรียนทุกคน
ทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็ง มีมาตรฐานสูงสู่ความ
เป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนาและการลงทุน
ควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเข้มข้น 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
ก า รพั ฒนาระบบความร่ วมมื อกา รจั ด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่ างเต็มรูป ปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการท้ังในประเทศและท้องถ่ิน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่ างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน 
ด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา และจัดท าคู่มื อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษา 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขต
พื้นที่  15 แห่ง เพื่อประกันคุณภาพผู้ เรียน
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 
 
 
 

BR1205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยนื 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 

 
อว. 

มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทหรือขยาย
การให้บริการให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากร
ทุกกลุ่ม มีบทบาทในการร่วมพัฒนาก าลังคนวัย
ท างานในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นภารกิจที่
ส าคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาบัณฑิต
ใหม่ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวในการ
พัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัย
และศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและ
ความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งให้สถาน
บันอุดมศึกษาและหน่วยงานก ากับมีระบบธรรมาภิ
บาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การให้บริการ แพลตฟอร์มระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้คนไทยได้
ศึกษาหาความรู้ ได้ด้วยตนเองตลอดชี วิต 
ด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
จัดท ามาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
ศึกษาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนา
ก า ลั ง ค น ใ น ลั ก ษ ณ ะ  Demand-Side 
Financing จัดท าระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล OKRs 
จัดท าร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนว
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
พ.ศ. 2564 

สถานะการจัดท้าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 1 32 

ฉบับ  โดยมสีถานะการด าเนินการสรุปไดด้ังนี้ 33 

รายชื่อกฎหมายที่ด้าเนินการจัดท้า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 
ต่อรัฐสภา ตามหนังสือ ด่วนท่ี นร0503/28432 
ลว. 8 กันยายน 2564 ส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กทม. 1030 ซึ่งเมื่อวันที่  9 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ได้ลงมติ รับหลักการร่าง  พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว 
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BR1205 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยนื 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สาระส้าคัญ สถานะการด้าเนินงาน 

 

 
อว. 

มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทหรือขยาย
การให้บริการให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากร
ทุกกลุ่ม มีบทบาทในการร่วมพัฒนาก าลังคนวัย
ท างานในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นภารกิจที่
ส าคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาบัณฑิต
ใหม่ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวในการ
พัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัย
และศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและ
ความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งให้สถาน
บันอุดมศึกษาและหน่วยงานก ากับมีระบบธรรมาภิ
บาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

 ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั นตอนและ
กรอบระยะก้าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมี
การให้บริการ แพลตฟอร์มระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้คนไทยได้
ศึกษาหาความรู้ ได้ด้วยตนเองตลอดชี วิต 
ด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
จัดท ามาตรฐานและคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
ศึกษาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนา
ก า ลั ง ค น ใ น ลั ก ษ ณ ะ  Demand-Side 
Financing จัดท าระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล OKRs 
จัดท าร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนว
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 
พ.ศ. 2564 

สถานะการจัดท้าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 1 32 

ฉบับ  โดยมสีถานะการด าเนินการสรุปไดด้ังนี้ 33 

รายชื่อกฎหมายที่ด้าเนินการจัดท้า/
ปรับปรุง 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 
ต่อรัฐสภา ตามหนังสือ ด่วนท่ี นร0503/28432 
ลว. 8 กันยายน 2564 ส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กทม. 1030 ซึ่งเมื่อวันที่  9 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ได้ลงมติ รับหลักการร่าง  พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 35 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ36 

โรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจนเฉียบพลันและน ามาซึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอก37 

ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก การติดตามดูแลและ38 

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง39 

กับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน40 

ให้มุ่งเน้นมาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้น  41 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนการ42 

จัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะไปสู่การปฏิบัติได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้43 

โรงเรียนในหลายพื้นที่ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในบางกิจกรรมได้44 

ตามก าหนดเวลา เกิดข้อจ ากัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะและการ45 

ประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและ46 

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงควรเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้47 

เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน48 

สมรรถนะ ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่าน49 

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย ควรจัดเตรียมแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการเร่งด าเนินกิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบ50 

จากสถานการณ์โควิด 51 

3. การจัดอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ บางประเภทที่ต้องใช้วิธีการ Onsite ไม่สามารถด าเนินการได้52 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้53 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ54 
ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ควรจัดเตรียมแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับ55 
การเร่งด าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อาทิ การส่งเสริมการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่น าไปสู่การ56 
จ้างงานที่ต้องใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite เท่านั้น เพื่อให้สามารถเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ใน57 
สถานการณ์ปกติ 58 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 35 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั งแต่ระดับปฐมวัย ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ36 

โรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจนเฉียบพลันและน ามาซึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอก37 

ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก การติดตามดูแลและ38 

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง39 

กับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน40 

ให้มุ่งเน้นมาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้น  41 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนการ42 

จัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะไปสู่การปฏิบัติได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้43 

โรงเรียนในหลายพื้นที่ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถด าเนินการในบางกิจกรรมได้44 

ตามก าหนดเวลา เกิดข้อจ ากัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะและการ45 

ประเมินพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและ46 

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงควรเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้47 

เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน48 

สมรรถนะ ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่าน49 

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย ควรจัดเตรียมแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับการเร่งด าเนินกิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบ50 

จากสถานการณ์โควิด 51 

3. การจัดอาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ บางประเภทที่ต้องใช้วิธีการ Onsite ไม่สามารถด าเนินการได้52 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้53 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ54 
ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ควรจัดเตรียมแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับ55 
การเร่งด าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อาทิ การส่งเสริมการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่น าไปสู่การ56 
จ้างงานที่ต้องใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite เท่านั้น เพื่อให้สามารถเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ใน57 
สถานการณ์ปกติ 58 
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สถานการณ์ปี 2564

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน
สากล มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ

(1 )  มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล  
ให้มุ ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู ้เรียน  

(2) มีการก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และแผนการ
แก ้ ไขป ัญหา เด็ ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา  
(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี เชิงป้องกันและแก้ไขใน
ระยะ 5 ปี และ 10 ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

(3) มีการพัฒนาเครื่องมือส�ารวจความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา 

(4) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์
อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น  และครูฝ ึก
ในสถานประกอบการ ได ้ รั บการพัฒนา ทักษะ 
การถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล  
และระบบการดูแลผู้เรียน 

(5) มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติโดยวิธี
การเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้

( 6 )  มี ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ค รู  
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่เน้นให้คร ู
มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR12G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) มีการน�าระบบวัดผลที่เน้นประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนไปใช้

(2) สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา วัยเรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 -ม.3) อายุ 6-14 ป ี
ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565

(3) มีการทดสอบเคร่ืองมือส�ารวจความพร้อมของ
เด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา

(4) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์
อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น  และครูฝ ึก
ในสถานประกอบการได ้รับการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียนเพิ่มขึ้น

(5) มีระบบ credit bank ท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับ
ย่อยกับผู้เรียน และสะสมเพ่ือเทียบโอนเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้

(6) มีการน�ากรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูไปใช้

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ
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สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่	 1	 ระบบการวัดผลประเมินผล	 ให้มุ ่งเน้น 
ที่การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในปี 2564 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มี
การปรับแนวทางการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยมุ่งเน้นท่ีการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการออกแบบ 
และวางแผนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย อาทิ การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า  
การสัมภาษณ์ การเขียนสะท้อนการเรียนรู ้  มีการประเมินภาคปฏิบัติตามสภาพจริงหรือชีวิตประจ�าวัน 
ของผู ้เรียนโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน มีการจัดท�าแนวทางการพัฒนาตนเองของผู ้เรียน รวมถึงมี 
การน�าเสนอองค์ความรู้หรือแหล่งข้อมูลในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน เพื่อมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานแล้ว 
จัดส่งผลการประเมินกลับไปให้ผู้สอน

เด็กเยาวชนอายุ	6-14	ปี	นอกระบบการศึกษา

ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่	2	สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัย
เรียน	ระดับการศึกษาภาคบังคับ	 (ป.1	 -	ม.3)	อาย	ุ
6-14	ปี	 โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ประมาณการว ่าจะมีเด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษาตามนิยามดังกล ่าว 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.5 ในปี 2561 เป็นประมาณ 
ร ้อยละ 9.12 ในปี 2564 โดยแบ่งเป ็นสัดส ่วน 
ประชากรนอกระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ประมาณร้อยละ 4 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ราวร้อยละ 19 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อันน�ามาซ่ึงปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความยากจนทั้งแบบ
เฉียบพลันและถาวรที่ทวีความรุนแรงมากยิ่ ง ข้ึน  
และส่งผลให้ครัวเรือนจ�านวนมากขาดความพร้อม 
ในการลงทุนทางด้านการศึกษาของบุตรหลานอย่าง 
มีนัยส�าคัญ

ตัวชี้วัดท่ี	3	 เคร่ืองมือส�ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา ในระยะ 
ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินโครงการส�ารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดย กสศ. 
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส�ารวจ 
และวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความพร้อมในการเข้าสู ่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness)  
โดยปัจจุบัน โครงการอยู่ในระยะท่ี 4 (ปี 2563-2564) มีการขยายพื้นที่ด�าเนินงานออกไปทั้งสิ้น 23 จังหวัด 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ

ร้อยละ
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ตัวชี้วัดที่	4	ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน	การวัดและประเมินผล	และระบบการดูแลผู้เรียน	
การขับเคลื่อนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�าระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร พร้อมจัดท�าคู่มือสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของ สอศ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ�านวนทั้งส้ิน 172 คน ท่ัวประเทศ

ตัวชี้วัดที่	5	แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดท�าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญา (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ของหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งการก�าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยง 
ผลการเรียนรู้กับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้มีการศึกษาระบบ
สะสมหน่วยการเรียนรู ้ของประเทศไทย รวมถึงได้มีการด�าเนินโครงการในสถานศึกษาน�าร่องเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู ้เรียน โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู ้ หรือธนาคารหน่วยกิต  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่	6	กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู	ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา คุรุสภาได้ด�าเนินการ
ประกาศก�าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 โดยได้มีการด�าเนินการให้มี 
การทดสอบฯ ครั้งที่  1 ในช ่วงเดือนกุมภาพันธ ์ 2564 และอยู ่ระหว ่างการด�าเนินการจัดการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งท่ี 2
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
และการด�าเนินงานภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ  
(Big Rock) โดยได้มีความคืบหน้าการด�าเนินที่บรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ ดังนี้
	 กิจกรรมปฏิรูปท่ี	1	การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการการท�างาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการด�าเนินงานใน 
ระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด รวมท้ังติดตามความคืบหน้าและระดมการมีส่วนร่วมของสังคม

 กิจกรรมปฏิรูปที่	2	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ	 เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี	 21 มีการเตรียมการจัดท�ากรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะที่เน้นการประยุกต ์
ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์จริง และจัดท�าระบบการอบรม การใช้ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอบรมเขตพื้นที่การศึกษาน�าร่องจ�านวน 5 เขตพื้นที่

 กิจกรรมปฏิรูปที่	 3	 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส�านักงาน ก.ค.ศ.)  
ได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�านวน 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงาน
นิเทศการศึกษา

	 กิจกรรมปฏิรูปที่	 4	การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น	ๆ	ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป
แบบน�าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน มีการพัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
และระบบอื่น ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน ประกัน
คุณภาพผู ้ เรียนอาชีวศึกษาให ้มีความพร ้อมเข ้าสู ่อาชีพ และก�าลังด�าเนินการจัดตั้ งศูนย ์อาชีวศึกษา 
ทวิภาคีเขตพื้นท่ี 15 แห่ง
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	 กิจกรรมปฏิรูปที่	 5	 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ
ให้บริการ Platform Thai MOOC LMS และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ โดยปัจจุบันมีรายวิชาออนไลน์ จ�านวน 500 รายวิชา มีจ�านวนผู ้ เ รียน 
มากถึง 843,000 คน มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research  
and Innovation Information System: NRIIS) นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�าร่างประกาศกระทรวง เรื่อง  
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และหลักการจัดการอุดมศึกษา และการเปิดเผย
ผลการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ได ้แก ่  การสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต ่ระดับปฐมวัย ส ่ งผลให ้ เกิดป ัญหา 
ความยากจนเฉียบพลันและน�ามาซึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอกระบบการศึกษามาก 
ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังส ่งผลให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องไม ่สามารถด�าเนินงานของศูนย ์เด็กเล็ก การติดตามดูแล 
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้สู ่การเรียนรู ้สมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ต้องปรับรูปแบบการเรียน 
การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถด�าเนินการในบางกิจกรรมได้ตามก�าหนดเวลา จนเกิดข้อจ�ากัด 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้สู ่การเรียนรู ้สมรรถนะและการประเมินพัฒนาการ 
การเรียนรูอย ่างต ่อเนื่อง การจัดการประชุมเ พ่ือสร ้างความเข ้าใจในการพัฒนาสมรรถนะให ้แก ่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่สามารถด�าเนินการจัดประชุมภายนอก รวมถึงไม่สามารถ 
ด�าเนินการจัดประชุมภายในที่มีจ�านวนผู ้เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมากได้ และการจัดอาชีวศึกษาที่เน้น 
การฝึกปฏิบัติอย ่างเต็มรูปแบบ บางประเภทที่ต ้องใช ้วิ ธีการ Onsite ไม ่สามารถด�าเนินการได้อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานให้มุ่งเน้นมาตรการป้องกัน
และฟื้นฟูผลกระทบท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากยิ่งขึ้น อาทิ เด็กยากจน เด็กพิการ  
หรือเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน�าไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ ซึ่งจะช่วยลดข้อจ�ากัดของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
และควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผ ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย รวมถึงควรจัดเตรียม
แผนการด�าเนินงานเพ่ือรองรับการเร่งด�าเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อาทิ การส่งเสริม
การเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติท่ีน�าไปสู ่การจ้างงานที่ต้องใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite เท่านั้น เพื่อให ้
สามารถเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในสถานการณ์ปกติ
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พัฒนาทรพัยากรมนษุยท์ัง้รา่งกาย จติใจ ความคิด ความสามารถ 
ในการสรา้งโอกาสใหก้บัชีวิตในทุกช่วงวัย รวมทัง้สร้างชุมชน

ทีเ่ขม้แขง็ทัง้ดา้นวฒันธรรม คณุธรรม และเศรษฐกจิ 
ภายใต้บรบิทของสถานการณโ์ลกในปัจจบุนั  

ตลอดจนมคีวามพรอ้มตอ่การเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต

 4 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ 5 

ประกอบด้วย (1) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม (2) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม (3) ประชาชนออกก าลัง6 

กายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการ7 

พัฒนากีฬาชาติ และ (4) ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  8 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการประกาศใช้แผนการ9 

ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้ง10 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตามประกาศส านัก11 

นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  12 

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้ก าหนดกิจกรรมปฏิรูป13 

ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 14 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการ พัฒนานักกีฬา 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 16 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยจากการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด้าน17 
การมีจิตสาธารณะ และด้านวินัยการออม ทักษะทางการเงิน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี พบว่า มีความก้าวหน้ามากขึ้น 18 
อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจสถานการณ์ต้นทุนชวีิตของเด็กและเยาวชนไทย (อายุ 12-18 ปี) ประจ าปี 2564 พบว่า ต้นทุน19 

  เหลืองเหลือง

  
 เหลือง

  

  เหลืองเหลือง

  
 เหลือง

  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

13 

281

ดา้นวฒันธรรม กฬีา 
แรงงาน และการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 13

13
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



 4 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายอันพึงประสงค์ 5 

ประกอบด้วย (1) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม (2) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม (3) ประชาชนออกก าลัง6 

กายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการ7 

พัฒนากีฬาชาติ และ (4) ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  8 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการประกาศใช้แผนการ9 

ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้ง10 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตามประกาศส านัก11 

นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  12 

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้ก าหนดกิจกรรมปฏิรูป13 

ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 14 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการ พัฒนานักกีฬา 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

สรุปการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 16 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 โดยจากการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด้าน17 
การมีจิตสาธารณะ และด้านวินัยการออม ทักษะทางการเงิน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี พบว่า มีความก้าวหน้ามากขึ้น 18 
อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจสถานการณ์ต้นทุนชวีิตของเด็กและเยาวชนไทย (อายุ 12-18 ปี) ประจ าปี 2564 พบว่า ต้นทุน19 

  เหลืองเหลือง

  
 เหลือง

  

  เหลืองเหลือง

  
 เหลือง

  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

13 

ชีวิตในพลังตัวตน พลังครอบครัว พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังสร้างปัญญา แม้จะอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์แต่จัดอยู่ใน20 
ระดับปานกลางและระดับดี ส าหรับด้านทักษะทางการเงินและการมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี พบว่า คนไทยมีระดับทักษะ 21 
ทางการเงินทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน) ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 เพิ่มขึ้นจาก22 
ร้อยละ 66.2 ในปี 2561 ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พบว่า ร้อยละ 23 
74.7 ของคนไทยมีเงินออม แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้ และ  24 
การออมเงินเผื่อฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ในด้านความพอเพียง พบว่า คนไทยมีการยึดหลักพอเพียงในการด ารงชีวิตสูงสุดมาก25 
เป็นอันดับหนึ่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 83.56 ตามมาด้วยความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจให้แก่กัน ร้อยละ 78.67 มีสติ มีความ26 
อดทน ร้อยละ 74.67 มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ร้อยละ 73.78 และเคารพฤติการสังคม ร้อยละ 67.33 ตามล าดับ 27 
อย่างไรก็ตาม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ28 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 101 ในปี 2562 เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 29 
ประเทศ ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 43 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 5  30 
ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  31 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม  
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  32 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และมีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2565 จากผลการส ารวจรายได้จาก33 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) 34 
ซึ่งมีแนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 35 
พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของ อพท. จ านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30 ต่อเนื่องจากปี 2563  36 
ซึ่งลดลงอยู่แล้วร้อยละ 46.54 จากปีก่อนหน้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าทุนทาง37 
วัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประกอบกับส่งเสริมการน าวิถีชีวิต 38 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มี39 
ศักยภาพ ทั้งนี้ การส ารวจชุดข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง40 
วัฒนธรรมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาดัชนีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว  41 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึง มีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

 
 

 

  เหลืองแดง

  
 เหลือง

  

  เหลืองเขียว
  

  เหลือง เขียว

  
 เหลือง

  

  เหลืองแดง

  
 เหลือง
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CR13 แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



ชีวิตในพลังตัวตน พลังครอบครัว พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังสร้างปัญญา แม้จะอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์แต่จัดอยู่ใน20 
ระดับปานกลางและระดับดี ส าหรับด้านทักษะทางการเงินและการมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี พบว่า คนไทยมีระดับทักษะ 21 
ทางการเงินทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน) ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 เพิ่มขึ้นจาก22 
ร้อยละ 66.2 ในปี 2561 ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พบว่า ร้อยละ 23 
74.7 ของคนไทยมีเงินออม แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้ และ  24 
การออมเงินเผื่อฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ในด้านความพอเพียง พบว่า คนไทยมีการยึดหลักพอเพียงในการด ารงชีวิตสูงสุดมาก25 
เป็นอันดับหนึ่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 83.56 ตามมาด้วยความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจให้แก่กัน ร้อยละ 78.67 มีสติ มีความ26 
อดทน ร้อยละ 74.67 มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ร้อยละ 73.78 และเคารพฤติการสังคม ร้อยละ 67.33 ตามล าดับ 27 
อย่างไรก็ตาม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ28 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 101 ในปี 2562 เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 29 
ประเทศ ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 43 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 5  30 
ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  31 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม  
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 2 มีระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต  32 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และมีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2565 จากผลการส ารวจรายได้จาก33 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) 34 
ซึ่งมีแนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 35 
พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของ อพท. จ านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30 ต่อเนื่องจากปี 2563  36 
ซึ่งลดลงอยู่แล้วร้อยละ 46.54 จากปีก่อนหน้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าทุนทาง37 
วัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประกอบกับส่งเสริมการน าวิถีชีวิต 38 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มี39 
ศักยภาพ ทั้งนี้ การส ารวจชุดข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมของส านักงานปลัดกระทรวง40 
วัฒนธรรมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาดัชนีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว  41 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึง มีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

 
 

 

  เหลืองแดง

  
 เหลือง

  

  เหลืองเขียว
  

  เหลือง เขียว

  
 เหลือง

  

  เหลืองแดง

  
 เหลือง

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว  42 
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ 43 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) โดยจากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมี44 
สุขภาพดี (Healthy life expectancy (HALE)) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีการจัดเก็บล่าสุดจาก 183 ประเทศ 45 
พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ตั้งแต่แรกเกิด) ในปี 2564 อยู่ที่ 68.3 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 และปี 2553 46 
ที่ 68 ปี และ 67.1 ปี ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  47 
(คนไทยตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ในปี 2562 อยู่ที่ 18 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 และปี 2553 ที่ 17.9 ปี และ 15.6 ปี 48 
ตามล าดับ และ (2) ตัวชี้วัดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ49 
เพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) พบว่า จากข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปี 2564 นักกีฬาทีมชาติใหม่จากการแข่งขัน50 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 51 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 4 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 52 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 สะท้อนได้จาก (1) ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท างาน พบว่า  53 
ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 122.56 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.71 ซึ่งอยู่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 54 
ที่ก าหนดไว้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2564 ทั้งนี้ อาจจะมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (2) อัตราการ55 
จ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเทียบเคียงจากอัตราการว่างงานเป็นรายภาค พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564  56 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าอัตราการว่างงานทั่วประเทศลดลงร้อยละ 0.1 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้57 
ในปี 2564 (อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า) และเมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 58 
และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ  0.7 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ในขณะที่ภาคกลางลดลงร้อยละ 0.6  59 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงร้อยละ 0.3 และภาคเหนือลดลงร้อยละ 0.2 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ  60 
(3) การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME,SME) พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – 61 
กรกฎาคม 2564) จ านวนผู้ประกอบการรายย่อย(Micro SMEs) มีจ านวนทั้งสิ้น 36,055 ราย โดยเมื่อจ าแนกตามประเภท62 
ธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นภาคบริการ (คิดเป็นร้อยละ 46.55)  ภาคการค้า (คิดเป็นร้อยละ 36.85) ภาคการผลิต (คิดเป็น63 
ร้อยละ 9.74) และภาคธุรกิจการเกษตร (คิดเป็นร้อยละ 6.86) ตามล าดับ ซึ่งจ านวนผู้ประกอบรายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปี 64 
2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 35.28  65 
 66 
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CR13แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 3 มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว  42 
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ 43 
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) โดยจากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมี44 
สุขภาพดี (Healthy life expectancy (HALE)) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีการจัดเก็บล่าสุดจาก 183 ประเทศ 45 
พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ตั้งแต่แรกเกิด) ในปี 2564 อยู่ที่ 68.3 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 และปี 2553 46 
ที่ 68 ปี และ 67.1 ปี ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  47 
(คนไทยตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ในปี 2562 อยู่ที่ 18 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 และปี 2553 ที่ 17.9 ปี และ 15.6 ปี 48 
ตามล าดับ และ (2) ตัวชี้วัดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ49 
เพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) พบว่า จากข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปี 2564 นักกีฬาทีมชาติใหม่จากการแข่งขัน50 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ซึ่งบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 51 

รหัส เป้าหมาย 

สถานะการบรรลุ
เป้าหมาย 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

เทียบค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 
 

 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 4 มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 52 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 สะท้อนได้จาก (1) ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท างาน พบว่า  53 
ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 122.56 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.71 ซึ่งอยู่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 54 
ที่ก าหนดไว้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2564 ทั้งนี้ อาจจะมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (2) อัตราการ55 
จ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเทียบเคียงจากอัตราการว่างงานเป็นรายภาค พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564  56 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าอัตราการว่างงานทั่วประเทศลดลงร้อยละ 0.1 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้57 
ในปี 2564 (อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า) และเมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 58 
และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ  0.7 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ในขณะที่ภาคกลางลดลงร้อยละ 0.6  59 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงร้อยละ 0.3 และภาคเหนือลดลงร้อยละ 0.2 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ  60 
(3) การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME,SME) พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – 61 
กรกฎาคม 2564) จ านวนผู้ประกอบการรายย่อย(Micro SMEs) มีจ านวนทั้งสิ้น 36,055 ราย โดยเมื่อจ าแนกตามประเภท62 
ธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นภาคบริการ (คิดเป็นร้อยละ 46.55)  ภาคการค้า (คิดเป็นร้อยละ 36.85) ภาคการผลิต (คิดเป็น63 
ร้อยละ 9.74) และภาคธุรกิจการเกษตร (คิดเป็นร้อยละ 6.86) ตามล าดับ ซึ่งจ านวนผู้ประกอบรายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปี 64 
2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 35.28  65 
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CR13 แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



สาระสำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถานะการดำเนินงานประจำปี 2564 92 

BR1301 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป อุตสาหกรรมบันเทิง
และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

ศคธ. 

มุ่ งเน้นการขับเคลื่ อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่ อให้สอดคล้ องกับการพัฒนา
ประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กัน
ไปให้คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่
การสร้างสังคมไทยให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น
สั งคมคุ ณ ธรรมอย่ างเป็ นรู ปธรรมต่ อไป 
ประกอบด้ วยกลไกที่ สำคัญหลั ก 4 กลไก  
(1) การเสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม (2) การยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และ 
สื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (3) การพัฒนา
กลไกใหม่ ๆ อาทิ ระบบเครดิต สังคม (Social 
credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรม ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล และ 
(4) การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อใช้พลัง
บ วก  (Soft power) ใ ห้ เกิ ด ก า รผ ลิ ต สื่ อ 
ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

 
ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ การ
รวบรวมและคัดเลือกชุมชนท้องถ่ินต้นแบบด้าน
คุณธรรม จำนวน 714 แห่ง ซึ่งมีชุมชนท้องถิ่น 
ที่ได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 5 ข้อ จำนวน  654 แห่ง การยกร่าง 
(ร่าง) กรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้เครดิตทาง
สังคมในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน
ของการแสดงพฤติ กรรมเชิ งบวกในสั งคม  
การดำเนินการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กร/สื่อ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
และกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
และการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด 
ประจำปี  2563 จำนวน 9 ประเภท ในงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

BR1302 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

 

 

วธ. 

มุ่งเน้นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ รวมถึ งยั งมีการต่อยอดทุน
วัฒนธรรม ให้เป็นมูลค่ากลับมาสู่พื้นที่ การนำ
ทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน (1) การพัฒนา

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ   
การศักยภาพแหล่ งเรียนรู้ศิ ลปวัฒนธรรม
ต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้าง

ศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2) การสร้าง
ความตระหนักและจูงใจให้เด็ก และเยาวชน
เห็นความสำคัญของรากเหง้าวัฒนธรรมใน
พื้นที่ของตนและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ และ 
(3) การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ ท้องถิ่นผ่านการทำงาน
แบบบูรณาการ 

ความตระหนักและจูงใจเยาวชนเห็นความสำคัญ 
สืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ที่สร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่น โดยได้มีการดำเนินการผ่าน
โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค โครงการมิวเซียมติดล้อและรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile)  
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product of Thailand 
: CCPOT) สู่สากล และได้มีการขับเคลื่อนการ
ปลดล็อกการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

BR1303 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออก
กำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

 

 

กก. 

มุ่งเน้นการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาการออก
กำลังกาย และการพัฒนานักกีฬา ที่จะนำไปสู่
สุขภาพที่ดีของคนในชาติ และการพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพ ผ่านกลไกการดำเนินการ
ที่สำคัญ 4 กลไก ประกอบด้วย (1) การส่งเสริม
การออกกำลั งกาย เพื่ อมวลชน  เพื่ อ ให้
ประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่เห็นความสำคัญ
และมีการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการกีฬาในการส่งเสริมการออก
กำลั งกาย ทุกพื้ นที่ ที่ ได้มาตรฐาน อย่าง
เพียงพอ รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจในการ
ออกกำลังกาย (2) การปฏิรูปการ ทำงาน 
ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ   
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยได้มี
การดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน การพัฒนาระบบ
แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลัง
กายของประชาชน (Calories Credit Challenge) 
การปฏิรูปการทำงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แบบองค์รวม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ
สถาบันความรอบรู้ไทยเพื่อประโยชน์ในการ

285

CR13แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



(3) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนา
นักกีฬา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่ระบบการ
สรรหา สร้าง คัด เลื อก และพัฒนาผู้ที่ มี
ศั กยภาพ ให้ สู่ เส้ น ท างกีฬ าอาชี พ  และ  
(4) การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา ซึ่งต้องมีการ
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา ทั้ งนักกีฬา 
บุคลากรกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการ
บริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันความรอบรู้
ไทย การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนา
นักกีฬา เช่น พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน การจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จัดทำระบบพัฒนา
นักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว รวมถึงจัดทำเส้นทาง
สายอาชีพของนักกีฬา เป็นต้น และการพัฒนา
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา 
NTC (National Training Center) เพื่ อพัฒนา
ศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียนและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

BR1304 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

 

 

สคช. 

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ 
ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้บูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์การดำเนินงาน โดยพัฒนากลไกสำคัญ 
คือ คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย 
(Thailand Workforce Agency: TWA) เพื่ อ
ทำงานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual 
organization) ที่มีบทบาทและอำนาจหน้าท่ี
ในการกำหนดนโยบาย รวบรวมข้อมูลและ
กำหนดทิ ศทางการพัฒ นาแรงงานของ 
ประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์
และอุปทาน (Demand & Supply) การสร้าง
โอกาสในการทำงานและพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนของประเทศ การให้มีฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่  (Big Data) ด้านตลาดแรงงาน  
อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และเปิดโอกาสให้

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ การ
พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการ
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของ
ประเทศไทย ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของ
ประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce 
Ecosystem เช่น โครงการจัดทำพิมพ์เขียวของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน ระยะที่ 
1 สำหรับการพัฒนาระบบฯ โครงการพัฒนา
ระบบเชื่ อมโยงประเภทมาตรฐานอาชี พ 
(ป ระ เท ศ ไท ย ) และป ระ เภ ทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิชา
ชีพ เป็นต้น และการพัฒนา Concept paper 
กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่ 

ศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2) การสร้าง
ความตระหนักและจูงใจให้เด็ก และเยาวชน
เห็นความสำคัญของรากเหง้าวัฒนธรรมใน
พื้นที่ของตนและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ และ 
(3) การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ ท้องถิ่นผ่านการทำงาน
แบบบูรณาการ 

ความตระหนักและจูงใจเยาวชนเห็นความสำคัญ 
สืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ที่สร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่น โดยได้มีการดำเนินการผ่าน
โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค โครงการมิวเซียมติดล้อและรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile)  
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product of Thailand 
: CCPOT) สู่สากล และได้มีการขับเคลื่อนการ
ปลดล็อกการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

BR1303 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออก
กำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

 

 

กก. 

มุ่งเน้นการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาการออก
กำลังกาย และการพัฒนานักกีฬา ที่จะนำไปสู่
สุขภาพที่ดีของคนในชาติ และการพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพ ผ่านกลไกการดำเนินการ
ที่สำคัญ 4 กลไก ประกอบด้วย (1) การส่งเสริม
การออกกำลั งกาย เพื่ อมวลชน  เพื่ อ ให้
ประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่เห็นความสำคัญ
และมีการออกกำลังกายและ เล่นกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการกีฬาในการส่งเสริมการออก
กำลั งกาย ทุกพื้ นที่ ที่ ได้มาตรฐาน อย่าง
เพียงพอ รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจในการ
ออกกำลังกาย (2) การปฏิรูปการ ทำงาน 
ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ   
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น โดยได้มี
การดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน การพัฒนาระบบ
แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกำลัง
กายของประชาชน (Calories Credit Challenge) 
การปฏิรูปการทำงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แบบองค์รวม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ
สถาบันความรอบรู้ไทยเพื่อประโยชน์ในการ
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(3) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนา
นักกีฬา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่ระบบการ
สรรหา สร้าง คัด เลื อก และพัฒนาผู้ที่ มี
ศั กยภาพ ให้ สู่ เส้ น ท างกีฬ าอาชี พ  และ  
(4) การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา ซึ่งต้องมีการ
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา ทั้ งนักกีฬา 
บุคลากรกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการ
บริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันความรอบรู้
ไทย การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนา
นักกีฬา เช่น พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน การจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จัดทำระบบพัฒนา
นักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว รวมถึงจัดทำเส้นทาง
สายอาชีพของนักกีฬา เป็นต้น และการพัฒนา
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา 
NTC (National Training Center) เพื่ อพัฒนา
ศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียนและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

BR1304 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

 

 

สคช. 

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ 
ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วให้บูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์การดำเนินงาน โดยพัฒนากลไกสำคัญ 
คือ คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย 
(Thailand Workforce Agency: TWA) เพื่ อ
ทำงานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual 
organization) ที่มีบทบาทและอำนาจหน้าท่ี
ในการกำหนดนโยบาย รวบรวมข้อมูลและ
กำหนดทิ ศทางการพัฒ นาแรงงานของ 
ประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์
และอุปทาน (Demand & Supply) การสร้าง
โอกาสในการทำงานและพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนของประเทศ การให้มีฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่  (Big Data) ด้านตลาดแรงงาน  
อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และเปิดโอกาสให้

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ การ
พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการ
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของ
ประเทศไทย ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของ
ประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce 
Ecosystem เช่น โครงการจัดทำพิมพ์เขียวของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน ระยะที่ 
1 สำหรับการพัฒนาระบบฯ โครงการพัฒนา
ระบบเชื่ อมโยงประเภทมาตรฐานอาชี พ 
(ป ระ เท ศ ไท ย ) และป ระ เภ ทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิชา
ชีพ เป็นต้น และการพัฒนา Concept paper 
กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่ 

บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ เป็นทางเลือก
สู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
และการทำงาน การสนับสนุนและส่งเสริมการ
รับรอง ผู้ประกอบการและการพัฒนาอาชีพ
บนฐานสมรรถนะ และการผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมที่สนับสนุนและเชิดชู การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผ่านการสนับสนุนทางการเงินใน
ลักษณะกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะ
สามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานสามารถ
เข้าสู่ช่องทางในการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาของวัยการทำงาน
รอ งรั บ ก า รพั ฒ น าส ม รรถน ะ ให้ สู งขึ้ น  
การเปลี่ยนงาน หรือตกงานในสถานการณ์   
ที่ผันแปรได้ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำแรงงานนอก
ระบบเข้าสู่ระบบ 

 

และปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 

BR1305 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุก
กลุ่มอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
ทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ ทั่วถึงทุกกลุ่ม
อาชี พ  รวมถึ งผู้ มี ความสามารถพิ เศษที่
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่
เร่ิมต้น เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ชั้นนำระดับเหนือมาตรฐานสากล และ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศ โดยการพัฒนาไปยั ง 3 
กลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก ป ระกอบด้ วย  กลุ่ ม
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญใน
การพัฒนา ขับเคล่ือน และติดตามนโยบาย

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ   
การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ได้ดำเนินการ
พัฒนากรอบแนวคิ ดเกณฑ์ การวัดระดั บ
สมรรถนะสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital 
Competency : DC) ที่มีองค์ประกอบ 3 ขั้น 7 
ระดับ การจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาด
แ ค ล น  (Digital Transformation) ห รื อ ทุ น
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่
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บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ เป็นทางเลือก
สู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
และการทำงาน การสนับสนุนและส่งเสริมการ
รับรอง ผู้ประกอบการและการพัฒนาอาชีพ
บนฐานสมรรถนะ และการผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมที่สนับสนุนและเชิดชู การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผ่านการสนับสนุนทางการเงินใน
ลักษณะกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะ
สามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานสามารถ
เข้าสู่ช่องทางในการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาของวัยการทำงาน
รอ งรั บ ก า รพั ฒ น าส ม รรถน ะ ให้ สู งขึ้ น  
การเปลี่ยนงาน หรือตกงานในสถานการณ์   
ที่ผันแปรได้ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำแรงงานนอก
ระบบเข้าสู่ระบบ 

 

และปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 

BR1305 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
สาระสำคัญ สถานะการดำเนินงาน 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุก
กลุ่มอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
ทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ ทั่วถึงทุกกลุ่ม
อาชี พ  รวมถึ งผู้ มี ความสามารถพิ เศษที่
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่
เร่ิมต้น เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ชั้นนำระดับเหนือมาตรฐานสากล และ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศ โดยการพัฒนาไปยั ง 3 
กลุ่ ม เป้ าหมายหลั ก ป ระกอบด้ วย  กลุ่ ม
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญใน
การพัฒนา ขับเคล่ือน และติดตามนโยบาย

 ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว อาทิ   
การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ได้ดำเนินการ
พัฒนากรอบแนวคิ ดเกณฑ์ การวัดระดั บ
สมรรถนะสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital 
Competency : DC) ที่มีองค์ประกอบ 3 ขั้น 7 
ระดับ การจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาด
แ ค ล น  (Digital Transformation) ห รื อ ทุ น
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่

แผนการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง กลุ่มแรงงาน (คนทำงาน)  
ในภาพรวม แบ่งเป็นแรงงานภาคเอกชนและ
แรงงานในชุมท้องถิ่น ที่ควรเน้นการพัฒนา
ทักษะะ ดิจิทัลและการสร้างแหล่งงานใหม่ ๆ 
เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรู้ในระดับพลิกโฉม ทั้งในเรื่องการ
พัฒ นาความรู้  ทั กษะ และคุณ ลั กษณ ะ  
โดยการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระดับโลกสำหรับเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชน
ไทยไปสู่การเป็น กำลังคนสำหรับศตวรรรษที่ 
22 ที่ยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

ภาครั ฐ การดำเนิ นการจั ดทำนิ ยามผู้ มี
ความสามารถพิเศษ และรวบรวมข้อมูลกำลังคน
ท่ีมีความสามารถสูงของประเทศไทย เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
กำลั งคนที่ มี ความสามารถ และได้ มี การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปลงสู่ โรงเรียนต้นแบบ  
โดยได้ ริ เริ่ มจากโรงเรี ยน เมื องพั ทยา 11  
เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ
ระดับโลกตามบริบทพื้นที่ 
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การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย 1 ฉบับ โดยมี76 
สถานะการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 77 

รายชื่อกฎหมายที่ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาก าลังคน  พ.ศ. .... 

  ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ยังไม่มีการ
ด าเนินการยกร่ างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ฐานข้ อมู ล เพื่ อการพัฒนา
ก าลังคน พ.ศ. .... และทาง
สถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ ได้
ด าเนินการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประชุมหารือใน
เบื้องต้นแล้ว 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 78 

1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย การประเมินสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยท าได้ค่อนข้างยาก 79 
เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดค านิยามของคุณธรรมที่ชัดเจน ท าให้การประเมินผลด้านคุณธรรมต้องอาศัยการใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง 80 
(Proxy Indicator) มาทดแทนซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่อาจสะท้อนภาพสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยได้อย่าง81 
แท้จริง อีกทั้ง พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การจัดท าตัวชี้วัดด้านคุณธรรม82 
จึงต้องมีความยืดหยุ่น และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงควรเร่งรัดจัดท าตัวชี้วัดคุณธรรมให้แล้วเสร็จเพื่อให้83 
มีเคร่ืองมือหลักในการประเมินสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านคุณธรรมในสังคมไทย ตลอดจนน าผลไปประกอบการก าหนด84 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในระดับชาติ ระดับองค์กร และชุมชน ผ่านการมี85 
ส่วนร่วมจากสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม 86 

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 87 
โควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามก าลังซื้อที่อ่อนแอ 88 
และมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น ท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมลดลงตามภาวะ 89 
อุปสงค์ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน ภาครัฐจึงควรก าหนดยุทธศาสตร์และด าเนินงานให้สอดรับกับความผันผวน 90 
ในมิติต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในโลกเสมือน (Virtual Reality) เพื่อให้มีเครื่องมือต่อ91 
ยอดทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ 92 
ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้าง93 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอีกช่องทางหนึ่งบนพื้นฐานของการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 94 

 95 3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกาย ความท้าทายจากสถานการณ์96 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย เล่นกีฬาของประชาชนที่จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการออกไปท า97 
กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คน จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายในที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ 98 
รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาที่ไม่มีการสัมผัสหรือกีฬาที่มีผู้เล่นเดี่ยวแทนการรวมกลุ่มเป็นทีม ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐและภาคส่วน99 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ100 
โควิด 19 อาทิ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ และการตระหนักถึงความส าคัญ101 
ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 102 

4. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของ 103 
ประเทศมีการชะลอตัว และท าให้สถานประกอบการปิดกิจการหรือลดจ านวนลูกจ้างลง ขณะท่ีระบบรองรับการปรับเปลี่ยนงาน104 
ใหม่ การปรับทักษะ และระบบการหางานทดแทนยังขาดประสิทธิผล จึงควรมุ่งเน้นการยกระดับทักษะและสมรรถนะของ105 
คนท างานในทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานและโอกาสการท างาน106 
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะตนเองให้เท่าทัน และมีโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ ตามบริบท107 
ที่เปล่ียนแปลงไป   108 

ส้
ม
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาและประเมินดัชนีช้ีวัดคุณธรรมคนไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสมัฤทธิอ์นัพงึประสงค์ การประเมนิการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของประชากรไทย 
ในด้านการมีจิตสาธารณะ และด้านวินัยการออม ทักษะทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี พบว่า 
มีความก้าวหน้า มากขึ้น โดยข้อมูลในรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2564 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
สะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา และสถาบัน
การศึกษา เข ้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการมีจิตอาสาช ่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 อย ่างไรก็ตาม ผลการส�ารวจสถานการณ์ต ้นทุนชีวิตของเด็ก 
และเยาวชนไทย (อายุ 12-18 ปี) ประจ�าปี 2564 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่า ต้นทุนชีวิตในพลัง
ตัวตน พลังครอบครัว พลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังสร้างปัญญา แม้จะอยู่ในระดับท่ีผ่านเกณฑ์แต่จัดอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับดี และมีเพียงพลังชุมชนเท่าน้ันท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ซ่ึงควรเร่งเสริมสร้างพลังด้านนี ้
อย่างเร่งด่วนโดยส่งเสริมให้ชุมชนสอดส่องดูแลกัน มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความปลอดภัยในชุมชน อันจะเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรมในทางที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไปด้วย เนื่องจาก
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน1 ส�าหรับด้านทักษะทาง 
การเงิน และการมีภูมิคุ ้มกันทางการเงินท่ีดี ผลการส�ารวจทักษะทางการเงินของไทยปี 2563 ที่จัดท�า 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานสถิติแห่งชาติ2 ชี้ว่าคนไทยมีระดับทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน  
(ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน) ดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
66.2 ในปี 2561 ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พบว่า 
ร้อยละ 74.7 ของคนไทยมีเงินออม แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่าย 
และภาระผ่อนหน้ี และการออมเงินเผื่อฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ในด้านความพอเพียง จากข้อมูลการส�ารวจความคิด
เห็นของประชาชนของดุสิต3 พบว่า คนไทยมีการยึดหลักพอเพียงในการด�ารงชีวิตสูงสุดมากเป็นอันดับหนึ่ง  
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.56 ตามมาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้าใจให้แก่กัน ร้อยละ 78.67 มีสติ มีความอดทน  
ร้อยละ 74.67 มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ร้อยละ 73.78 และเคารพกติการสังคม ร้อยละ 67.33 ตามล�าดับ 
อย่างไรกต็าม ด้านความซือ่สตัย์สจุรติท่ีสะท้อนผ่านดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ขององค ์กรเ พ่ือความโปร ่งใสนานาชาติ  ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่  101 ในป ี  2562  
เป็นอันดับท่ี 104 จาก 180 ประเทศ ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
ของโลกที่ 43 คะแนน และอยู่ในอันดับท่ี 5 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR13G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ดั ชนี ชี้ วั ดคุณธรรมคนไทย เพิ่ มขึ้ น ร ้ อยละ  10 
จากค่าต้ังต้น (baseline)

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

1  https://dl.moralcenter.or.th/แนะน�าหนังสือ/446-การส�ารวจสถานการณ์ต้นทุนชีวืตของเด็กและเยาวชนไทย-อายุ-12-18-ประจ�าปี-2564#prettyPhoto
2  https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n7764.aspx
3  ข้อมูลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ทางเลือกทางรอดประเทศไทย ยุคโควิด-19 ของดุสิตโพลจากลุ่มตัวอย่าง 1,070 คน 

   ระหว่างวันที่ 15 -19 มิถุนายน 2563 จัดท�าโดยสวนดุสิตโพล
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CR13G01
ป ี2565ป ี2564

สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ดังนี้  
1) ศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า 
ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา  
และกตัญญูรู ้คุณ ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติ (Norm) ส�าหรับประเมินคุณธรรมของ 
กลุ่มคนไทย ช่วงอายุ 25 - 40 ปี ท้ังนี้ คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564 2) ศูนย์คุณธรรม 
ร ่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยส�านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส�านัก 
ปลัดกระทรวง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด�าเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมแล้วจ�านวน 200 แห่ง/ชุมชน 3) ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการจัดกิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม
ผ่านโครงการส่ือสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจ�านวน 9 ประเภท ได้แก่ ละคร 
ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล และ 4) 
พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคมใน
ประเทศไทยผ่านส่ือออนไลน์ อาทิ Moral Club แอพลิเคชั่น Clubhouse Moral Podcast และ Facebook 
ของศูนย์คุณธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  ท่ีผ่านมาการประเมินสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทย
ท�าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดค�านิยามของคุณธรรมที่ชัดเจน ท�าให้การประเมินผล 
ด้านคุณธรรมต้องอาศัยการใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy Indicator) มาทดแทน ซึ่งอาจท�าให้ข้อมูลที่ได้ไม่อาจ
สะท้อนภาพสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม 
ของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การจัดท�าตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจึงต้องมีความยืดหยุ ่น  
และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งรัดจัดท�าตัวชี้วัดคุณธรรมให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีเครื่องมือหลักในการ
ประเมินสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านคุณธรรมในสังคมไทย ตลอดจนน�าผลไปประกอบการก�าหนด
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในระดับชาติ ระดับองค์กร  
และชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมจากสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมโดยการยกย่องผู ้กระท�าความดี คนเก่งที่ มี 
ความสามารถในองค์กร มีจิตสาธารณะ ท้ังนี้ การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น จะต้องให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการยกระดับต้นทุนชีวิต (Life Assets) ของเด็ก 
และเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท้ังในครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน ชุมชน อันจะส่งผลให้เด็ก 
และเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส�าหรับการแก้ปัญหาคอรัปชัน
ต้องเร่งแก้ไขโดยการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ทุกคนท�าตามกฎกติกาของสังคมและไม่ยอมให้ใครท�าผิด  
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส มีการใช้อ�านาจและกฎหมายอย่างเท่าเทียมปราศจาก 
การแทรกแซง ขณะท่ีภาคประชาชนต้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ แสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระ
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สถานการณ์ปี 2564

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ไม่ลดลงจากปีก่อนหน้า 

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ 
ในช ่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐได ้ส ่งเสริมและ
สนับสนุนการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและ
สร้างสรรค์เพื่อสร ้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบ
กับส่งเสริมการน�าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม
พื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR13G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

การส�ารวจชุดข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมของส�านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาดัชนีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว 
อย่างไรก็ดี จากผลการส�ารวจรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ซึ่งมีแนวคิดและกลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ โดยในปีงบประมาณ 2564 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยว 
ชุมชนต้นแบบของ อพท. จ�านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30 ต่อเนื่องจากปี 2563 ซ่ึงลดลงอยู่แล้ว 
ร้อยละ 46.54 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เข้มงวด  
ส่งผลกระทบกับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ น�าไปสู่อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรมที่ที่ยังคงห่างไกลกับการบรรลุเป้าหมายให้ทันในระยะเวลาที่ก�าหนด

รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน	(หน่วย:	บาท)

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

       (องค์การมหาชน) (อพท.) 
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการด้านพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรม เช่น ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส�านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ด�าเนินการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม 
การน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศเพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product 
of Thailand: CPOT) โครงการถนนสายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค ์
ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
(บวร On Tour) โครงการตลาดนัดศิลปะ/งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกองการต่างประเทศ และหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับสากล และสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลก 
ด้วยเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ได้แก่ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
น�าไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเดินหน้าใช้มิติวัฒนธรรมขับเคลื่อน 
ความเป็นไทย สร้างรายได้สู ่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการน�าทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรม 
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม  
นับตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและขยาย 
ขอบเขตเป ็นวงกว ้ าง  ส ่ งผลกระทบต ่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย ่างต ่อ เนื่ องและยาวนาน  
การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามก�าลังซื้อท่ีอ ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข ้มงวดขึ้น มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของสินค ้าหรือบริการทางวัฒนธรรมจึงลดลงตามภาวะอุปสงค ์ ส ่งผลให ้ห ่วงโซ ่อุปทาน 
เกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption)

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปหน่วยงานภาครัฐจึงควรก�าหนดยุทธศาสตร์และด�าเนินงาน
ให้สอดรับกับความผันผวนในมิติต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในโลกเสมือน (Virtual Reality) เพ่ือให้มีเคร่ืองมือต่อยอดทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก 
และน�าไปสู ่ความมั่ งคั่ งของประเทศอย ่างยั่ งยืน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร ้าง 
และใช้องค์ความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ที่เช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอีกช่องทางหนึ่งบนพื้นฐานของการต่อยอดทุน 
ทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนออกก�าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ
รวมถึง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ

(1) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
(2) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้
รับคัดเลือกเข้าสู ่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสมัฤทธิอ์นัพงึประสงค์ 
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ประชาชนออกก�าลงักาย 
และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอรวมถึง มีความรอบรู ้
ด ้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และ 
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ ได ้ก�าหนดตัวชี้วัด 
ในการประเมินสถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย 
ได ้ แก ่  ( 1 )  อายุ คาด เฉลี่ ยของการมี สุ ขภาพ ดี  
(อายุเฉลี่ย) โดยจากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (Healthy life expectancy (HALE)) ของ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR13G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)  
ไม่น้อยกว่า 68 ปี
(2) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้
รับคัดเลือกเข้าสู ่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ีมีการจัดเก็บล่าสุดจาก 183 ประเทศ พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 
(ตั้งแต่แรกเกิด) ในปี 2564 อยู่ท่ี 68.3 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 และปี 2553 ที่ 68 ปี และ 67.1 ปี ตามล�าดับ 
ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (คนไทยตั้งแต่อายุ 60 ปี  
ขึ้นไป) ในปี 2562 อยู่ที่ 18 ปี ซึ่งเพิ่มข้ึน จากปี 2558 และปี 2553 ท่ี 17.9 ปี และ 15.6 ปี ตามล�าดับ 
ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ให้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าแล้ว และ (2) ตัวชี้วัดนักกีฬา 
หน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพ่ิมขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) 
พบว่า จากข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2564 นักกีฬา 
ทีมชาติใหม ่จากการแข ่งขันกีฬาเยาวชนแห ่งชาติ เ พ่ิมข้ึนร ้อยละ 14.4 ซ่ึงสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ ประชาชนออกก�าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO))

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	(ปี)

68.3
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ  
รวมถึงมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให ้แข็งแรง และเป ็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ  
มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ดังนี้

1. ส ่งเสริมการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ 
กรมพลศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ด�าเนินโครงการสปอร์ตซิต้ี (Sport City)  ในจังหวัดน�าร่องเพื่อสนับสนุน 
ให ้ประชาชนใช้เป ็นสถานที่ ในการเล ่นกีฬาและออกก�าลังกายในพื้นที่ต ่าง ๆ โครงการพัฒนาการกีฬา 
และนันทนาการมวลชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่เล่นกีฬา ออกก�าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาเพื่อประจ�าในทุกจังหวัดและทุกอ�าเภอ รวมทั้งได้ด�าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นก�าหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่างน้อย 1 แห่ง น�าร ่องใน 25 จังหวัด   
นอกจากนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขยังมีการพัฒนา ระบบ E-learning การพัฒนาองค์ความรู ้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
เ พ่ือสุขภาพและแพลตฟอร ์มก ้าวท ้าใจ Season 3 ซึ่ งป ัจจุบันมีจ�านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู  ้
สุขภาพ 5,750,625 บัญชี อีกทั้ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผล
ข้อมูลการออกก�าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge) ซ่ึงอยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

2. การสร ้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา มีการด�าเนินการจัดให้มีห ้องเรียนกีฬาในโรงเรียน  
รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับผู ้ ท่ีเป็นนักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก นอกจากนั้น  
กรมพลศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬา จ�านวน 1,298 คน 
ตลอดจนได้มีการสร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
รวมถึงได้จัดท�าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดท�าเส้นทางสายอาชีพ 
ของนักกีฬา (Athlete pathway)

3. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา ได ้มีการพัฒนา 
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC (National Training Center) จ�านวน 10 ศูนย์  
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในภาพรวม 
ยังคงเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาของประชาชนที่จ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการออกไปท�ากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู ้คนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐยังมีความท้าทายในการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
เล่นกีฬาของประชาชนในเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสากล 
ดังเช่นกรณีการก�าหนดบทลงโทษขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ต่อประเทศไทย 
เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสารต้องห้ามของไทยบางประการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ WADA 
ในเร่ืองบทลงโทษ และประเด็นการแยกหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของไทยเป็นองค์กรอิสระ 
ในการบริหารจัดการจากการก�ากับของรัฐ โดยหากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมีความล่าช้าส่งผลให้ 
ประเทศไทยไม่สามารถจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับชิงแชมป์โลก ในช่วงเวลาท่ียังด�าเนินการ
แก้ไขกฎหมาย รวมทั้งไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในทุกกรณี ซึ่งยังคงเป็น 
ความท้าทายที่องค ์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป ็นต้องรู ้ เท ่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 
ทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดเพื่อพัฒนากีฬาไทยสู่ระดับโลก 
อย่างต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอันพึงประสงค์  
ให้ประชาชนออกก�าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมออย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกายในที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริม 
การเล ่นกีฬาที่ ไม ่มีการสัมผัสหรือกีฬาท่ีมีผู ้ เล ่นเดี่ยวแทนการรวมกลุ ่มเป ็นทีม ทั้งนี้  หน ่วยงานของรัฐ 
และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เช่น การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วน 
ของการสร้างแรงจูงใจ และการตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ  
และในส่วนของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของไทยซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจาก 
เชื้อโควิด 19 นอกจากนี้เพื่อพัฒนากีฬาของไทยให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรด้านการกีฬาของไทยต้องให้ความส�าคัญกับการเร่งทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ 
ด้านกีฬาของไทยให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรด้านการกีฬาในระดับสากลก�าหนด เพื่อให้
นักกีฬาของไทยมีโอกาสและสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์ปี 2564

ก�าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิต
ภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 ก่อนปีหน้าน้ี 
(2) อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่4CR13G04

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ก่อนปีหน้านี้ 
(2) อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า 

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ก�าลังคนของประเทศ
มีทักษะที่ เอื้อต ่อการสร ้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี สะท้อนได้จาก (1) ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานต่อช่ัวโมงท�างาน พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564 
เท่ากับ 122.56 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หน้า ร้อยละ 2.71 ซึ่งอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2564 ทั้งนี้ อาจจะมีผลมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
โดยกิจกรรมที่มีดัชนีผลิตภาพแรงงานต ่อชั่ วโมง

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างาน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท�างานหดตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน กิจกรรมด้านสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห ์ กิจกรรมการบริการด ้านอื่น ๆ ในขณะที่กิจกรรมที่มีการขยายตัวของดัชน ี
ผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ศิลปะ ความบันเทิง  
และนันทนาการ และการท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน ตามล�าดับ (2) อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาค 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการว่างงาน	เป็นรายภาค
ไตรมาส	2	ปี	2562	ปี	2563	และปี	2564

ของประเทศ ซึ่งเทียบเคียงจากอัตราการว่างงานเป็น
รายภาค พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก ่อนหน้าอัตราการว่างงาน 
ทั่วประเทศลดลงร้อยละ 0.1 (จากร้อยละ 20 เป็น
ร ้อยละ 1.9) ซึ่ งบรรลุค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ 
ในปี 2564 (อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า) 
และเมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 (จากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 2.5) 
และภาคใต้เพิ่มข้ึนร ้อยละ 0.7 (จากร้อยละ 2.2  
เป็นร้อยละ 2.9) ซึ่งอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
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ในขณะที่ภาคกลางลดลงร้อยละ 0.6 (จากร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 1.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
ร้อยละ 0.3 (จากร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 1.5) และภาคเหนือลดลงร้อยละ 0.2 (จากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 1.9) 
ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และ (3) การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME,SME) พบว่า  
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – 
กรกฎาคม 2564) จ�านวนผู ้ประกอบการรายย่อย 
(Mic ro SMEs )  มีจ� านวน ท้ังสิ้ น  36 ,055 ราย  
โดยเม่ือจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ 
จะ เป ็ นภาคบริ ก าร  (คิ ด เป ็ นร ้ อยละ  46 .55 )  
ภาคการค้า (คิดเป็นร้อยละ 36.85) ภาคการผลิต  
(คิดเป็นร ้อยละ 9.74) และภาคธุรกิจการเกษตร  
(คิดเป็นร้อยละ 6.86) ตามล�าดับ ซึ่งจ�านวนผู้ประกอบ
รายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 35.28

จ�าแนกผู้ประกอบการรายย่อย	จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อให้บรรล ุ
ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ดังกล่าวที่ส�าคัญมี ดังนี้ (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�าลังคนของประเทศ 
ในรูปแบบของระบบ E-Workforce Ecosystem โดยมีการด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ 
จัดท�าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก�าลังคน โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐาน
อาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ 
พัฒนาระบบ E-portfolio และระบบการเช่ือมโยงข้อมูลก�าลังคน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนาก�าลังคนแรงงานในทุกช่วงวัย
ทั้งในและนอกระบบด้านข้อมูลก�าลังคน (2) พัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส�าหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Competency : DC) ซ่ึงจะมีการจัดท�า
เป็นประกาศเพื่อให้หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา โรงเรียน และภาคเอกชนสามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสม และ (3) วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลก�าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย โดยมีการส�ารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วได้ 17,681 ชุดข้อมูล ประมาณ 7,500 คน จาก 234 สาขา /1,717 สาขาย่อย / 
4,064 ผลการประยุกต์ใช้ โดยครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาคณะ
กรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาระบบและยกระดับสรรมถะ
ก�าลังของประเทศ การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดต้ังกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนท่ีมีอยู่เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง และการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และ
การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 20

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว และท�าให้สถานประกอบการปิดกิจการหรือลดจ�านวนลูกจ้างลง  
ขณะท่ีระบบรองรับการปรับเปลี่ยนงานใหม่ การปรับทักษะ และระบบการหางานทดแทนยังขาดประสิทธิผล 
รวมถึงจ�านวนแหล่งงานลดลงท�าให้เกิดการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่จากสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลไปยังผลิต
ภาพแรงงานที่ลดลง นอกเหนือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว อีกหนึ่งประเด็น 
ความท้าทายส�าหรับปัจจุบันและอนาคต คือ ระบบที่สามารถรองรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Upskill, 
Reskill) ได้อย่างทันท่วงทีกับบริบทตลาดงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัด 
ในการบูรณาการฐานข้อมูลแรงงานของหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากติดเง่ือนไขเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งผลให้การใช้และเช่ือมข้อมูลท่ีมีอยู่ยังไม่เกิดประสิทธิผลมากนัก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มุ ่งเน้นการยกระดับทักษะและสมรรถนะของคนท�างานในทุกช่วงวัย  
ทั้งที่อยู่ในตลาดงานและผู้ที่ก�าลังหางานท�าแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยมีผลลัพธ์
คือการมีงานท�าท่ีสอดคล้องกับความสามารถของแรงงานและความต้องการของตลาดงาน โดยสร้างความร่วมมือ
ระหว ่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให ้เกิดการเชื่อมโยงข ้อมูลรายบุคคลของแรงงานถึงสถานะการท�างาน  
การเปล่ียนงาน หรือภาวะตกงาน (อย่างกะทันหัน)  และบูรณาการการด�าเนินงาน รวมถึงการสิทธิประโยชน ์
ต่าง ๆ เพื่อลดความซ�้าซ้อนของมาตรการต่าง ๆ และน�าไปสู ่การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนารูปแบบ 
ความช่วยเหลือตามกลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ ต่อไป   นอกจากนี้ ควรขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอ่ืน ๆ  
และพิจารณาประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการยกระดับทักษะที่มีอยู่ของทั้งในและต่างประเทศ มากกว่าการพัฒนา 
ขึ้นใหม่ เพื่อให้การด�าเนินงานทันท่วงที เกิดความคุ้มค่า และสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการพัฒนา
ทักษะให้ได้มากยิ่งข้ึน  รวมถึงควรมุ่งพัฒนาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานและโอกาสการท�างานใหม่ ๆ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะตนเองให้เท่าทัน และมีโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ 
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการบูรณาการฐานข้อมูล
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



  

 
ประเด็นท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 หมวด มาตรา 279 และมาตรา 258  
ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศ และ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้พบว่า
การด าเนินการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้านมีความคืบหน้าเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับแต่ยังคงไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังอย่างสมบูรณ์ละเป็นรูปธรรมทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
โดยมีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 
สรุปได้ ดังนี้ 

1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง 2 มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ มีประเด็น
ท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ ความขัดแย้งทางการเมืองของคนรุ่นใหม่และคนรุ่น
เก่าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในสังคม โดยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความเคารพครู อาจารย์ ผู้ใหญ่ เพราะวันนี้
สังคมเปิดกว้างมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่มีความคิดเร็ว ท าเร็ว เติบโตกับสื่อต่าง ๆ  
เกิดการหลอมรวมที่แปรเปลี่ยนไป อีกท้ังภาษาที่ใช้แสดงออกอาจจะมีความรุนแรงมากเกินไปอย่างเช่นบนโลก
ออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ขณะที่การสร้าง
คุณค่าด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยังขาดการพัฒนาที่ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เสริมสร้างระบบการส่งเสริม ตรวจติดตามและรายงานผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ งโครงสร้างและระบบงาน
ต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย การ
บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่ งยืนของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
นอกจากนี้ ในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการก าหนดนโยบายต้องก าหนด
นโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องอาศัย
การรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ 
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล  า มีประเด็นท้าทายที่
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ การไม่ได้รับการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมและการถูก
เลือกปฏิบัติ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคน
ชายขอบ เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้อพยพ มาตรการทางกฎหมายจะช่วยให้การบริหารจัดการและ

ส่วนที่ 3  : 
ประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทายและการดำาเนินการในระยะต่อไป



ความชอบธรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแล การด าเนินการให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมจะช่วยให้
พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าได้ และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายนั้น เป็นทั้งผล
และเหตุของความยากจน กลุ่มคนที่เปราะบางต่อการถูกกีดกันออกจากสังคมเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาเรื่อง  
การเข้าถึงความยุติธรรมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากนี้ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ จากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ของไทยรุนแรงมากขึ้นทั้งในมิติระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากกลุ่มแรงงานรายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง 
อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายหาบเร่แผงลอย ล้วนเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์  
โควิด-19 มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่ไม่สามารถ work from home ได้ ปรับเปลี่ยน
สถานท่ีท างานได้ยาก จึงมีโอกาสที่จะตกงาน ถูกให้พักงาน สูญเสียรายได้มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อีกทั้งแรงงาน
รายได้น้อยยังมักไม่มีเงินเก็บออมมากพอและไม่มีสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนได้ อีกทั้ง  
การขาดโอกาสในการเข้าถึงในหลายมิติทั้งในมิติของโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพแตกต่าง
กันมาก ซึ่งปัญหาการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นหนึ่งในต้นตอของความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของไทยที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ประเทศไทยที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่สั งคมสูงอายุจะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าแย่ลง
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ก่อนรวยมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นรุนแรงในกลุ่มคนจน เนื่องจากกลุ่มคนจนมีรายได้ที่ต่ า  
การสะสมความม่ังคั่งที่ต่ า และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง 
3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว อาทิ จากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางสังคม และส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก และท าให้ เกิดปัญหาต่า ง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง 
ด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน 
คนไร้บ้าน หรือแม้กระทั่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ หลายหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการตีตราและการไม่ยอมรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 กลับเข้าสู่ชุมชน หรือครอบครัวของผู้ติดเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ถูกชุมชนกีดกันไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ น าไปสู่การปกปิดหรือไม่ยอมเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส 
การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้น ภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน  
เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการขาดการ ดูแลที่เหมาะสม โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ท าให้มีการแพร่
เชื้อในวงกว้าง จึงควรสานพลังและบูรณาการภารกิจ เครือข่าย เครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณของภาคี
ยุทธศาสตร์ทั้งด้านสุขภาพและสังคม เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสู้ภัยโควิด 19 ของภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานในพ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากภาวะตื่นกลัวเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และมีส่วนร่วมก าหนดมาตรการของตน
เพ่ือหนุนช่วยภาครัฐ ในการรับมือกับโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและการสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังคงมีอุปสรรคในการ 
บูรณาการการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันท าให้เกิดด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ช้าลง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 มาตรา 258 ได้ก าหนดให้ให้ด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี  

ก.ด้านการเมือง 

ตามทีบ่ัญญัติไว้ใน (1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประซาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกันและให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน ผู้เขียนและบรรณาธิการจึงต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ส่งผลให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น และจ านวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work from 
home ส่งผลให้การประสานงานเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันจากหน่วยงานภายนอกอาจเกิดความล่าช้า  
และไม่สามารถจัดการประชุมหารือร่วมกันแบบ onsite 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ตามที่บัญญัติไว้ใน (1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
จัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  เนื่องจาก การประสานงานกับ
หน่วยงานระดับต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท าได้อย่างจ ากัดเนื่องจากระยะทางและสถาน
การการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบท าให้บางกิจกรรมล่าช้าและไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ อีกทั้งข้อมูลส าคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือข้อมูลมีคุณภาพที่ไม่
เพียงพอที่จะเปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และหน่วยงานเปิดให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค. ด้านกฎหมาย 

ตามที่บัญญัติไว้ใน (1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก
สากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การ
ท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีประเด็นท้าทายที่ส่งผล
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กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจาก การด าเนินการจัดท าประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติของร่าง
พระราชบัญญัติการจัดท ากฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความ
สับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อนจึงจะด าเนินการตามกระบวนการจัดท ากฎหมายต่อไป 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ตามทีบ่ัญญัติไว้ใน (1) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยตุิธรรมที่ชัดเจนเพือ่ให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ลา่ชา้ และมีกลกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนเข้าถึงกระบวนการยุติธรมได้รวม
ตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหสื่อมล้ าและความไม่เปน็
ธรรมในสังคม มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจาก ขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

จ.ด้านการศึกษา 

ตามที่บัญญัติไว้ใน (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่ว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพ้ืนที่ มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากโครงการจ าเป็นต้อง
ชะลอการด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ท าให้การด าเนินงานโครงการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 

ตามทีบ่ัญญัติไว้ใน (4)  สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการ
แข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน  มีประเด็นท้าทายที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่เชื้อตามนโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์และพ้ืนที่เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ช. ด้านอ่ืนๆ 

ตามทีบ่ัญญัติไว้ใน (4)  ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควดิ-19ท าให้มีการชะลอการด าเนินงานของการปรับปรุงระบบ
หลักประกนัสุขภาพ เพ่ือไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในสถานการณ์การระบาดโควิด-19ทีม่ีความเร่งด่วนก่อน  
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• ทัศนคติและความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพผระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของประชาชนไทย 

• การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเกี่ยวกับระบอบ 
การปกครอง 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน • การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ บางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัล

ส าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ (Backend) รวมทั้งยังมีกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ยังเป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 

• การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างด าเนินการเอง ไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน ท าให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้
ยากในทางเทคนิค รวมถึงต้องปรับปรุงในด้านบุคลากรของภาครัฐทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการท างานรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการยกระดับการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย • ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็น
ธรรม สร้างภาระให้แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพในระยะต่อไป 

• เร่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่
ล้าสมัยในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 

• การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานที่มีความล้าสมัยมีอยู่เป็นจ านวนมากและมีความเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 

• กระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายมีล าดับขั้นตอนและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 

ด้านกระบวน 
การยุติธรรม 

• เมื่อพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องด าเนินการก าหนดระยะเวลาที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายใน 90 วัน ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการเตรียมการล่วงหน้า และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการด าเนินการ 

• ระบบประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลหลังการปล่อยตัว ในการปฏิบัติหน้าของผู้พิพากษาที่ต้องใช้
ดุลพินิจให้มีความเหมาะสมกับอัตราโทษในแต่ละคดีและพฤติการณ์ของผู้ต้องหา/จ าเลย ซึ่งหากมีการ
พัฒนาให้มีประเภทของคดีและอัตราโทษที่ไม่น าปัจจัยทางด้านทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการ
พิจารณาให้มากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหา/จ าเลย ได้เข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว
และลดความเหลื่อมล้ าได้มากยิ่งข้ึน 
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ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านสาธารณสุข 

• ข้อบังคับในการรวมตัวอย่างเข้มงวด ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากผลกระทบที่ได้รับอย่างรุนแรง 

• ข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ และการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรม จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้การปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ของภาครัฐและการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 

• การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ท าให้การจะควบคุมมลพิษให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดยังไม่สามารถท าให้
เกิดประสิทธิภาพได้ รวมถึงการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือการสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ยัง
ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี และขาดการก ากับดูแล 

• พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในทะเล พ.ศ. … จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ และ
พิจารณาทบทวนทุกมิติท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องใช้เวลาเวลานาน 

• การบุกรุกพ้ืนที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล รวมถึงด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ท าให้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องอาศัยความรู้และงบประมาณใน
การป้องกัน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรยังพบปัญหาความไม่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากร การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐ (One Map) การสร้างมาตรการจูงใจทางด้านภาษี และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผล
และการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสาร ข่าวปลอมด้านสุขภาพบนสื่อออนไลน์และสร้างองค์ความรู้ทาง
สุขภาพอาจมีข้อจ ากัดส าหรับประชากรกลุ่มที่มีรายได้ต่ าและ/หรือมีทักษะทางด้านดิจิทัลที่ยังไม่
เพียงพอ และความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึง 

• จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับสัดส่วนประชากรในประเทศไทย และบาง
หน่วยงานมีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล 

• การปรับปรุงตัวบทกฎหมายในเรื่องการเพ่ิมสิทธิให้กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นในระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้สามารถครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน 

• ข้อจ ากัดเชิงจ านวนและศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การบูรณาการการด าเนินของ
หน่วยงานด้านต่าง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนให้เกิดความร่วมมือของการท างานใน
การสร้างองค์ความรู้ในภาพรวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ด้านสื่อสาร 
มวลชน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านสังคม 

ด้านพลังงาน 

• การเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชาชน รวมถึงความห่างไกลของพ้ืนที่กับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านดิจิทัล ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลของประชากรบางกลุ่ม 

• ระบบฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะท าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

• การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออม ประชาชนบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจด้านการออม
เงินเพ่ือการเกษียณ 

• แรงงานในระบบที่มีความเสี่ยงจากการตกงานมากขึ้นและถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และแรงงานนอก
ระบบที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งจากรายได้ที่ต่ าและไม่แน่นอน ไม่มีสวัสดิการคุ้มครอง
ครอบคลุม 

• ข้อมูลของหน่วยงานรัฐมีความซ้ าซ้อนและกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพ  การจัดเก็บข้อมูลยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ท าให้มีกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ 

• การนิยามและค าจ ากัดความของแต่ละหน่วยงานมีความไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากหน่วยงานยึดบทบาทภารกิจของตนเป็นหลัก ท าให้การน าข้อมูลไปใช้เกิดความสับสนในการ
ให้ความช่วยเหลือ 

• การออกกฎหมายที่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง การสร้างให้เกิดการรวม
พลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ที่ก าหนดจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

• ความต้องการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากผลคาดการณ์ ประกอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคพลังงาน ส่งผลให้ภาคพลังงานไทยจ าเป็นต้องเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้า 

• การบริหารจัดการการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถท างานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนนอกระบบที่จะเพ่ิมอนาคตได้  

• การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบรองรับ
นโยบายพลังงานสมัยใหม่ และการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 
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ด้านการป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ด้านการศึกษา 

ด้านวัฒนธรรมกีฬา 
แรงงาน  

และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

• (ร่าง) กฎหมายหลายฉบับมีการด าเนินการล่าช้า ไม่สามารถผลักดันให้ส าเร็จ 
• หน่วยงานหลักท่ีด าเนินกิจกรรมปฏิ รูปประเทศท่ีส าคัญหลายหน่วยงาน  

เป็นองค์กรอิสระ และองค์การมหาชน ส่งผลให้การด าเนินการและการประสาน
ขับเคล่ือนอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

• การประเมิน ITA มีความล่าช้ากว่าก าหนดการเดิม รวมถึงเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ภาครัฐบางส่วนยังมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

• การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ส่งผลให้เกิดปัญหา
ความยากจนเฉียบพลันและน ามาซ่ึงความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการหลุดออกนอก
ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น 

• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้โรงเรียนในหลายพื้นท่ีต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม
ภายนอก 

• การประเมินสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยท าได้ค่อนข้างยาก และยังไม่มีการ
ก าหนดค านิยามของคุณธรรมท่ีชัดเจน 

• การปรับปรุงกระบวกการด าเนินงานในการส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาของ
ประชาชนในเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และต้องรู้เท่าทันและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวด
และเคร่งครัดเพื่อพัฒนากีฬาไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง 

• ระบบรองรับการปรับเปลี่ยนงานใหม่ การปรับทักษะ และระบบการหางานทดแทนยังขาด
ประสิทธิผล และระบบท่ีสามารถรองรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Upskill, Reskill) 
ได้อย่างทันท่วงทีกับบริบทตลาดงานท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งขึ้น 
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สรุปภาพรวมของประเด็นท้าทายที่ส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ได้ดังนี  

(1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
แผนการปฏิรูปประเทศ การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากสถานการณ์ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อาทิ การจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์  การด าเนินการตามมาตรการการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19 (New Normal)  

(2) การเร่งรัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ โครงการ 
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) บางโครงการยังมี
การด าเนินการที่ล่าช้ากว่าห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock จึงส่งผลให้การด าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

(3) ผลักดันกฎหมายที่เอื อต่อการพัฒนาประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงาน
ท่ีมีความล้าสมัย และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปรับปรุง
กฎหมายมีระยะเวลาในการปรับปรุงเป็นอย่างมาก ท าให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
เป็นไปได้อย่างล้าช้า รวมถึงจัดระเบียบกฎหมายให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน และมีการ
เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(4) ประเด็นการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องยังคงต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนตั้งแต่การร่วมวางแผน แก้ปัญหา  
และการพัฒนา เนื่องจากหน่วยงานยังคงยึดภารกิจของหน่วยงานตนเอง ท าให้การบูรณา
การท างานยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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  การด าเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้วยห้วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งหากนับจากที่ประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2561 ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้จะสิ้นสุดลงในปี 2565  ท าให้การขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี เป็นการด าเนินงานที่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดด าเนินการในเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565 
โดยให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องประสาน
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้การด าเนินโครงการ/ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายย่อยได้ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะเป็นผู้สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการด าเนินงาน  

• ให้ความส าคัญกับกระบวนการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายในแต่ละห้วงเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  เพ่ือให้ทราบสถานะ
ของการด าเนินงานโครงการ/การด าเนินงาน และสามารถเร่งรัด ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ 
รวมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทันต่อสถานการณ์และตรงจุด   

• หยิบยกกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้า และประเด็นปฏิรูปที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ ในปี 2565 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และเร่งรัด ก ากับและติดตาม 
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกเครือข่ายของขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินงานที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ โดยก าหนดให้มีมาตรการเป็นการเฉพาะเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่
การด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศที่ก าหนดไว้   

ทั้งนี้ ส านักงานฯ จะมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ทราบเป็นระยะเพ่ือให้สามารถก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะได้สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ  ในรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2565 ต่อไป 
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