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บทน ำ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
กำรปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรำยงำนต่อรัฐสภำทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญฯ เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับ
กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ รอบเดือนกรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๔ เป็นกำรรำยงำนครั้งที่  ๑๓  
โดยมีสำระส ำคัญ ๓ ส่วน สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  รำยงำนควำมคืบหน้ำของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) เป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม Big Rock เปรียบเทียบควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย 
(Milestone : MS) ที่ก ำหนดไว้ในช่วงระยะเวลำของแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้เห็นควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนข้อจ ำกัดและประเด็นท้ำทำยในกำรด ำเนินกำรระยะต่อไป โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรได้รำยงำนผ่ำนระบบกำรติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(eMENSCR) รวมถึงรายงานผลความส าเร็จของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน โดยการประเมินสถานการณ์
ปัจจุบันตามตัวชี้วัดของผลอันพึงประสงค์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ความก้าวหน้าในภาพรวมและสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

ส่วนที่  ๒ ควำมคืบหน้ำกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
โดยรำยงำนสถำนะของกฎหมำยที่ถูกบรรจุไว้ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แต่ละด้ำน 
เพ่ือติดตำมสถำนะและควำมคืบหน้ำของกฎหมำยดังกล่ำว  ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ส่วนที่ ๓ ควำมคืบหน้ำของประเด็นที่รัฐสภำให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ  โดยรำยงำนสรุป
ควำมคืบหน้ำของประเด็นที่รัฐสภำให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในแผนกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน ทั้งในส่วนของ
ประเด็นปฏิรูปประเทศและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้รัฐสภำ
ทรำบสถำนะควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนรวมถึงปัญหำและอุปสรรคส ำหรับกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปต่ำง ๆ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการเมือง  



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 
2564 

สถานการณ ์

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นใน
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศ

ไทย 

63 ปี 2563 = 55.0 คะแนน 
ที่มาของข้อมูล :สถาบัน
พระปกเกล้า 

Democracy Index 
 

6.75 ปี 2563 = 6.04 คะแนน 
ที่มาของข้อมูล : the 
Economist 
Intelligence Unit 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :สถาบันพระปกเกล้า 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าที่ของการประเมินสถานการณ์ 
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
เพิ่มข้ึน 
2. คะแนนด้านการยึดมั่นในหลกันิติธรรม
ของการประเมินสถานการณ์ความ เป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
3.คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น 
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
4.คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยของ
การประเมินสถานการณ์ความเป็น 
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ดัชนีประชาธิปไตยประจ าปี 2020  
ประ เทศไทย ไทยได้ คะแนน 6 .04 
คะแนน อยู่ที่อันดับ 73 ของโลก  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

MS2 
MS3 
MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีชุดความรู้เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาปนัพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอเนื้อหาจ านวน 3 ชุดวิชา 
ให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และอยู่ระหว่างการ
จัดท ารายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
    (1) รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
    (2) ด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการน าเสนอผู้บริหารพิจารณา และน าส่งให้
คณะกรรมการก ากับพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

1. เนื้อหาหลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค่อนข้างมีความ
ละเอียดอ่อน ผู้เขียนและบรรณาธิการจึงต้องเพ่ิมความ
ระมัดระวัง ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
ปรับแก้ไขให้สมบูรณ ์
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิมขึ้น และ
จ านวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิม
มากขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อดังกล่าว อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work 
from home ส่งผลให้การประสานงานเพ่ือบูรณาการ
การท างานร่วมกันจากหน่วยงานภายนอกอาจเกิด
ความล่าช้า และไม่สามารถจัดการประชุมหารือร่วมกัน
แบบ onsite  

 
MS2 มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ออฟไลน์และระดับพ้ืนที่ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบนัพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
   การจัดท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองใน ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ คาดว่าในการประชุมคราวหน้าจะ
แล้วเสร็จ รวมทั้งก าลังจะเริ่มทดลองการสอน เพ่ือเตรียม
หลักสูตร Training of the trainer ได้มีการประสานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ ส านักงาน กกต.กระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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ในการให้ความรู้กับ นายอ าเภอ จ่าจังหวัด ซึ่งจะเป็น 
Training of the trainer เพ่ือจะลงไปสู่กลุ่มที่เป็น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คาดว่าการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีนี้   
 

 
MS3 มีการบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

(1) กระทรวงมหาดไทย  (2) กระทรวงศึกษาธิการ (3) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  (4) กระทรวงกลาโหม(5) 
กระทรวงสาธารณสุข (6) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (7) 
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภา (8) ศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
(9) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน
(องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (THAI PBS ) 
(12) บริษทั อสมท จ ากัด )มหาชน(  (13) กรมประชาสัมพันธ์  
(14) หน่วยงานภาคเอกชน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
หน่วยงานได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ที่ 1 ให้กับสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือจัดการ
ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การ
ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับ
ปรับปรุง) ในล าดับต่อไป โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม
หารือได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบร่วม มีความยินดีที่จะเข้าร่วม
บูรณาการในการท างานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 จากโครงการ/กิจกรรม ที่มีอยู่
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้ด าเนินการ หรือเป็นการเข้าร่วม
ในลักษณะต่อยอด สอดแทรก หรือปรับหลักสูตรการอบรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ของหน่วยงานในการให้
ค ว าม รู้ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น ร ะบ อบ ป ระช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
ส่งผลให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว 
อาทิ การปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work from 
home ส่งผลให้การประสานงานเพ่ือบูรณาการ
การท างานร่วมกันจากหน่วยงานภายนอกอาจ
เกิดความล่าช้า และไม่สามารถจัดการประชุม
หารือร่วมกันแบบ onsite ได ้

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 ประเมินสถานการณ์ความเป็น ประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับ ภาพรวมของประเทศ และราย
กลุ่มเปา้หมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตย
ภาพรวมระดับประเทศ โดยการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยความร่วมมือกับส านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่ง
ด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564 

- 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุก
ระดับ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 

1.ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์  /แสดง
ความคิด เห็น เกี่ ยวกับนโยบายและ

โครงการของรัฐที่ได้ด าเนินการจนได้ข้อ
ยุติเพิ่มขึ้น 
2 .  คะแนนด้ านการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนของการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 
 

ยังคงมีการออกมาเรียกร้อง
จากประชาชนในทางนโยบาย
สาธารณะมากขึ้นทุกวัน การ
รวบรวมประเด็นสาธารณะ
ต่างๆที่ทางกลุ่มประชาชนได้
เรียกร้องไว้เพ่ือหาแนวทางใน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อนให้กับประชาชน 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประเด็นการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ  ได้
ด าเนินการประสานกับส่วนราชการที่มีภารกิจหรือด าเนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น

1. เกิดปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติและไม่
สามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ภาวะการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรง
ขึ้น  การชุมนุมทางการเมือง  ส่ งผลให้การ
ด าเนินงานในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมี
ความล่ าช้า  เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

MS1 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS2 
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ดังกล่าว โดยในระยะแรกมีจ านวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน โดยมี
ผลความก้าวหน้าในการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ (1) โครงการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มีการด าเนินการน าร่องการสร้างระบบนิเวศเพ่ือ
สร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 
(OG&MP) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ในจังหวัดเป้าหมายได้ครบถ้วน (2) โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการเปิดระบบราชการ มีการจัดกิจกรรมให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อน
ทรพัย์สินทางปัญญาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (3) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ได้
จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพ่ือเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ (4) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพ่ือเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีโดยได้แบ่งเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่ อปท. จ านวน 
147,000,000 บาท จ านวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 276 รางวัล (5) 
โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
และการยกระดับการบริการสาธารณะ ขณะนี้ ได้ด าเนิน
การศึกษาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้จากผล
ความก้าวหน้าหลายหน่วยงานอาจมีความล่าช้าในการด าเนิน
ภารกิจในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ที่ไม่ปกติและไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในภาพรวม
ยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนที่ก าหนดไว้ 

หรือไม่สามารถด าเนินการได้  
2. หลายหน่วยงานโดยเฉพาะส่วนราชการที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนมีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
การเฉพาะอยู่แล้ว แต่ในแง่ของการปฏิบัติของ
หน่วยงาน รวมทั้ งการแผยแพร่ข้อมูลไปยัง
ประชาชน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก 
ส่งผลให้ประชาชนไม่มีการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับ
แนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมของตนเอง รวมทั้ง
ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ประสงค์เข้ามามีส่วนร่วม 

 
MS2 ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชน หรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย MS2 ใน 3 มิติ 
คือ 1. การปรับปรุงสภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ด าเนิน
กิจกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน การ
ควบคุมให้สถานประกอบการด าเนินการตามกฎหมายท าให้
ประชาชนในภาคแรงงานได้รับประโยชน์เป็นจ านวนตาม

1.หลายหน่วยงานมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลใน
ประเด็นดังกล่าวรวมทั้งเคยมีข้อเสนอต่อแนวทาง
ขับเคลื่อน แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรือการน าไปสู่
การปฏิบัติในระดับนโยบาย  
2. หลายหน่วยงานโดยเฉพาะส่วนราชการที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนมีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใน

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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เป้าหมายที่ก าหนด 2. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการ
ประชาชน) ได้ด าเนินโครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้
ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนรวม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง และจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตามมาตร 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. การให้
ข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเป็นการะสะท้อน
ความเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินการนโยบายสาธารณะภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ 
โดยด าเนินการในรูปแบบของการถอดบทเรียนและจัดท า
รายงานเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือประกอบกระบวนการจัดท า
นโยบายสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่
แล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติรวมทั้งการทบทวนผล
การด าเนินงานในด้านดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ต่ า
มาก และประชาชนยังไม่มีรับรู้ รับทราบใน
แนวทางเข้าไปมีส่วนร่วมของตนเอง  
3. เกิดปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติและไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การชุมนุมทาง
การเมือง ส่งผลให้การด าเนินงานในบางแผนงาน/
กิ จ ก ร ร ม มี ค ว า ม ล่ า ช้ า  ไ ม่ มี /โ ค ร ง ก า ร
ประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์
และความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทยลดลง 
 

มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก  และ
มาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัด
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
 

   ส ถ า น ก า ร ณ์ ขั ด แ ย้ ง ท า ง
การเมืองมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัตตีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการ
สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ระยะ
ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสมานฉันท์  และสถาบัน
พระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2 

พ.ค. ส.ค. ต.ค. 

MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

https://www2.opdc.go.th/e-register/02/e-register.php
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

 
MS2 มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการ
สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ระยะ
ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสมานฉันท์  และสถาบัน
พระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

 
MS3 จัดพ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการ
สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ระยะ
ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสมานฉันท์  และสถาบัน
พระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

 
MS4 จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการ
สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ระยะ
ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสมานฉันท์  และสถาบัน
พระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

MS5 น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการ
สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ระยะ
ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการสมานฉันท์  และสถาบัน
พระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่
ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS6 บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอฯไปสู่การปฏบิัติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนิน
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการ
สมานฉันท์ และสถาบันพระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน 
ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนินโครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อย
แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการได้ทันที 

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

 
MS7 ประชาสัมพนัธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการ
สื่อสาร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คณะกรรมการสมานฉันท์ สถาบันพระปกเกล้า 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. ได้อนุมัติในหลักการด าเนิน
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และส านักงาน ป.ย.ป. ได้
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการ
สมานฉันท์ และสถาบันพระปกเกล้า ที่จะร่วมมือกันในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงาน 
ป.ย.ป. ได้เตรียมการในการด าเนินโครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อย
แล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มายังส านักงาน ก็สามารถด าเนินการได้ทันที 

ขาดงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากกิจกรรม
ปฏิรูป Big Rock เพ่ิงเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงท าให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4   การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
พรรคกา ร เมื อ ง เป็ นสถ าบั นทา ง
การเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการ
คัด เลือกผู้ มีความรู้ ความสามารถ 
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง 
 

1 .จ านวนสมาชิ กพรรคการ เมื อ ง
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
2.จ านวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด
เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัดทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
 

จ านวนสมาชิกพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมืองและ ตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด มี
แนวโน้มเพิ่มสุงขึ้นเนื่องจาก พรรค
การเมืองอยู่ในช่วงระหว่างหาเสียง
เลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 1 หลักสูตร - 
ด าเนินการจัดท าโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้บนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน 1 โปรแกรม - ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คู่มือประชาชน และแผ่นพับ - 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 

MS1 
MS2 

MS5 
MS6 
MS7 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS3 
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ด าเนินการสัมมนาขับเคลื่อนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
พลเมือง - ด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการเลือกตั้ง - ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้ บั งคับบัญชาลูกเสืออาสา  กกต.  เ พ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย จ านวน 1 ครั้ง - ผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ด าเนินการผลิตหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดสรรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

 
MS2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไม่สามารถด าเนนิการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
MS3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ด าเนินการสัมมนาขับเคลื่อนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
พลเมือง ด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
การเลือกตั้ง  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้ บั งคับบัญชาลูกเสืออาสา  กกต.  เ พ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย จ านวน 1 ครั้ง ผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ด าเนินการผลิตหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดสรรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 
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MS4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ด าเนินการสัมมนาขับเคลื่อนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
พลเมือง  ด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการเลือกตั้ง  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรผู้ บั งคับบัญชาลูกเสืออาสา  กกต.  เ พ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย จ านวน 1 ครั้ง - ผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ด าเนินการผลิตหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น จัดสรรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
MS5 การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียงในหมู่บ้าน จ านวน 7,517 แห่ง 
 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
MS6 การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เ พ่ิมขึ้น จ านวนสื่อ  
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS7 การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :สถาบันพระปกเกล้า 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ เ นื้ อ ห า ข อ ง
รัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความ
โปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบ
ของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 
 

มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหา
ของรั ฐ ธ ร รมนูญที่ ตั้ ง อยู่ บน พ้ื น
ฐานข้อมู ล เชิ งประจักษ์และเชิ ง
วิชาการ 
 

   วิทยากรกระบวนการมีความส าคัญซึ่ง
จะท าให้กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนมีความสมบูรณ์
และน าไปสู่การสร้างความเป็นมือ
อาชีพให้กับวิทยากรกระบวนการจะ
ท าให้รั ฐธรรมนูญที่ ได้มามีความ
พิถีพิถัน   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2 

MS3 
MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สถาบันพระปกเกล้า ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอ
ร่างโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มี
กระบวนการที่ก าหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและ
มาตราด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิง
วิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง 
ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ "โครงการวิจัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ" และ 
"โครงการวิจัยออกแบบและจัดท าชุดความรู้ส าหรับการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ" สรุปความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 1) 
ได้ด าเนินการก าหนดกรอบหลัก เพ่ือท าการศึกษาประเด็นต่าง ๆ 
ส าหรับจัดท าข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยได้ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ของแต่ละประเทศ โครงสร้างหลักและรายละเอียด ได้แก่ 
หลักการของรัฐ บทก าหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง 2) ได้ด าเนินการศึกษา
สาระที่ส าคัญบางประเด็น 7 ประเด็น โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

- 

 
MS2 สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วน 
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- 

 
MS4 มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันพระปกเกล้า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ที่ 5 ได้เชิญหน่วยงานหรือ
ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการบูรณา
การท างานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ Big 
Rock ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Zoom Cloud 
Meeting) เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 
12.00 นาฬิกา โดยมีท่านประธานคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง เลขานุการคณะกรรมการ ผู้แทน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา ผู้ แทนคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมาธิการ
ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และหน่วยงานเข้าร่วม
การประชุมในวันดังกล่าว จ านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ (1) 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (2) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (3) 
ผู้ แทนกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม (4) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (5) ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข (6) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (7) ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) (8) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (9) 
สถาบัน พัฒนาองค์ กรชุ มชน  (องค์ การมหาชน )  (10 ) 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) (11) บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) (12) กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 32 ท่าน โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม
หารือได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบร่วมมีความยินดีและให้ความ
ร่วมมือที่จะเข้าร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่  5 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ 

 
การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

1.หลักสูตรออนไลน์ 

จะประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ซึ่งจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรวมทั้งมีการให้ใบประกาศนียบัตรรองรับ
ส าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วย และจะมีการจัดท า Motion Graphic ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้
ภายในระยะเวลา 3 เดือนและอาจมีการจัด Event ที่จะเชิญคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าวด้วย    

2. พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นที่ทางส านักงานกฤษฎีกาให้ข้อสังเกต ซึ่ งปัจจุบัน มีทั้งหมด 4 ร่าง โดยใช้ร่าง
ของประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาร่วมกับอีก 3 ร่าง โดยร่างฉบับประชาชนมีทั้งหมด 52 มาตรา โดยปัจจุบัน
ได้มีการพิจารณาไปเบื้องต้นแล้วทั้ง 52 มาตรา แต่ยังมีประเด็นที่ต้องมีการศึกษา กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการตามกฎหมาย โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 จะเข้าสู่
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของร่างฉบับนี้ ซึ่งตั้งเป้าที่จะส่งให้ ส านักงานกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งภายในไตร
มาสที่ 3 ของปีงบประมาณ   

3.การจัดท าแผนฉุกเฉิน (emergency plan)  

ส านักงาน ป.ย.ป. จะพิจารณาเพ่ือน าข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินการตาม action plan 
และโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

4.แอปพลิเคชั่นและคู่มือออนไลน์ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นเหตุให้ต้องแบ่งรูปแบบการด าเนินโครงการเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ การด าเนินโครงการในสถานที่จริง (on site) และการด าเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ (online) 
โดยทางส านักงาน กกต. ได้ติดต่อและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานไว้บางส่วนแล้ว และส าหรับการด าเนิน
โครงการในรูปแบบออนไลน์นั้น ทางส านักงานฯจะจัดท าแอปพลิเคชั่นและคู่มือออนไลน์ ซึ่งได้รับการประสานความ
ร่วมมืออย่างดีจากสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือน าข้อมูลวิชาการและสื่อต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดท าไว้มาบรรจุไว้ใน
แอปพลิเคชั่นดังกล่าวต่อไป 

5.วิทยาการกระบวนการ 

อยู่ระหว่างการสร้างวิทยากรกระบวนการตามภูมิภาคต่างๆ  เพ่ือให้วิทยากรกระบวนการสามารถรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้เลย  มุ่งเน้นการสร้างวิทยากรให้กระจายตามจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้จะมีแพ็คเกจเนื้อหา
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ จะมีวิทยากรที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ
วิทยาการกระบวนการใกล้เสร็จแล้ว 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ์ 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ปี 2564 =  
ร้อยละ 84.81 
 
ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาสูงสุด  
60 อันดับแรก 

ปี 2563 = อันดับ 57 
 
ที่มาของข้อมูล : 
The United Nation 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

คล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูด่ิจิทัล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับ
บริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มี
คุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติ
และฉุกเฉินเร่งด่วน 

2. ภาครั ฐมี ดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ ม  (Digital 
Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และ
การก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้าน
ดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการ
ยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ใน
ระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการ
บริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ 
(5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Startups) 

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยน
ได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อ
ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ
ประชาชน อย่างแท้จริง  

4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 

1.  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ข้อมูลดิจิทั ลและ ข้ อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data)  ภาครัฐ ให้พร้อมส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ 

2. จ านวนแพลตฟอร์มการจัดบริการ
แบบบูรณาการและบริการส าคัญที่ภาครัฐ
พัฒนาเองหรือให้การสนับสนุนการ
พัฒนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบ
ครบวงจร (end-to-end service) มี
คุณภาพ ตรงตามความจ าเป็นทั้งใน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และ
สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานที่
แท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาค
ธุรกิจเอกชน  

3. จ า น ว น ร ะ บ บ ก ล า ง  ห รื อ
แอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุน
กลาง รวมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาระบบการ
บริหารงานและบริการด้านดิจิทัลของ
ภาครัฐ  ที่ มีการพัฒนาเสร็จสิ้ นและ
เร่ิมต้นใช้งานจริง 

4. จ านวน (ด้าน) ประเด็นส าคัญที่มี
การน าระบบข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐมาบูรณา
การ เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง 
ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
บริหารจัดการ การด าเนินงาน การก ากับ
ติดตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ที่
เ ชื่ อ ม ต่ อ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ กั บ ศู น ย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และ
ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับ
จังหวัด ทั้งนี้  เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาประเทศ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสังคมอย่าง
ตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ 

– ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ต้นแบบระบบบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ  พร้อมทั้ งน าร่อง
หน่วยงานจัดท า บัญชีข้อมูล
ของตนเอง ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและน าร่องกการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล 
(Show case) การให้บริการ
ชุ ด ข้ อ มู ล ต า ม โ จ ท ย์
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดท า
ระบบการให้ บริการและ
สนับสนุน ระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน (Help desk) 

(ที่มา : สสช. ) 

– ปัจจุบัน ได้มีการจัดท า
ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น  ธุ ร กิ จ  แ ล ะ
ชาวต่างชาติ ติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) 
ให้ประชาชน ธุ รกิจ และ
ชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึง
ข้อมูล และบริการต่าง ๆ 
ของรัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบ
ว ง จ ร  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลาย  ทั้ ง เ ว็บ ไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการ
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดย
เป็ น ก า ร ใ ห้บ ริ ก า รแบบ
ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully 
Digital Experience) 

(ที่มา : สพร.) 

– ได้ด าเนินการเพิ่มชุด
ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 
และอยู่ระหว่างการเชื่อมโยง
กับชุดข้อมูลเกษตรกรของ
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5. ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
ความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยมี Digital Government Maturity 
Model (Gartner) ระดับ ๒ 

6. อัตราการเข้ ารับบริการดิจิทั ล
ภาครัฐเพิ่มขึ้น  (Digital service 
Adoption rate) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ชุดข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ของกรมที่ดิน และชุดข้อมูล
ใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ห รื อ  ใ บ  ก ว .  ข อ ง ส ภ า
วิ ศ ว ก ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง  อ ยู่
ระหว่างการจัดท ามาตรฐาน
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข ้อ ม ูล ภ า ค ร ัฐ  ( Data 
Exchange Standard) เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานด าเนินการ
เป็ น ม า ต รฐ าน เดี ย ว กั น 
สามารถ เชื่ อมโยงข้อมู ล
ระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยัง
มีการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์
ข้ อ มู ล จ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล
ทะเบียนกลาง แบบออนไลน์ 
และเปิดให้มีระบบยืนยัน
ตั ว ตน ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เ ข้ า ใ ช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 18 
มีนาคม 2564 

(ที่มา : สพร) 

– สพร. ได้จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (Thailand Digital 
Government Academy 
หรือ TDGA) เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากร
ภาครั ฐ ทุ ก ร ะดั บ ในกา ร
พัฒนาศักยภาพทางด้าน
ทักษะดิจิทัล และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปยกระดับ
และปรับปรุงการให้บริการ
ภาคประชาชน สร้างความ
สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(ที่มา : สพร.) 

– มีก ารประชุมหา รื อ
ระหว่างหน่วยงานที่มีการ
พัฒนางานบริการในระบบ 
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Biz Portal เกี่ยวกับ
กระบวนงานและเทคนิค ให้
เหมาะสมกับรูปแบบของ
การยื่ นค าขอ  การช า ระ
ค่าธรรมเนียม การรับรอง/
การออกใบอนุญาต ของแต่
ละหน่วยงาน (เมษายน - 
มิถุนายน 2564) และมีการ
ทดสอบระบบการช าระเงิน 
(Payment) ร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง ส าหรับงาน
บริการในระบบ Biz Portal 
เพื่อร่วมกันตรวจสอบผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ห รื อ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้
รองรับกับการใช้งานจริง
รวมทั้งมีการประชุมหารือ
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประกอบโรคศิลปะ และกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
ใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะ (กายอุปกรณ์) ซึ่งเป็น
ใบอนุญาตน าร่อง พร้อมทั้ง
การทดสอบระบบการขอ
ใบอนุญาตฯ เพื่อรองรับการ
ขอใบอนุญาตฯ เมื่อมีการ
เปิดใช้งานจริง 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1-4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รบับริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก 
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งดว่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ 
แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้  
 โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการทั้งหมด 
 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการทั้งหมด 
 นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าของการด าเนินการส าคัญ ๆ ดังนี้ 
1) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ    .ศ  . 2563 – 
2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2564 ปัจจุบัน ได้มีการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าวผ่านการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 และอยู่ระหว่างน าผลการประชุมทั้งใน
ส่วนของ Digital Transcript และ  )ร่าง  (มาตรฐาน   Digital ID 
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
2) การพัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
ประกอบด้วยระบบลงทะเบียน และระบบบริการสืบค้นข้อมูล 
และน าร่องหน่วยงานจัดท าบัญชีข้อมูลของตนเอง ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานอย่างน้อย 30 หน่วยงานและ 3 จังหวัด รวมทั้งน า
ร่องให้บริการสืบค้นข้อมูล (Show case) การให้บริการชุด
ข้อมูลตามโจทย์ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 เรื่อง อีกทั้งยังจัดท า
ระบบการให้บริการและสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน 
(Help desk) 
3)  การด าเนินการเรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและ
ส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open 
Data)  ได้ด าเนินการจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูล
ภาครัฐด้วย New Technology (Data Management Tools) 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมการใช้ข้อมูล  พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการ
จัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management Tool for Data 
Governance) รวมทั้งการขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven – Dataset) 
และให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data 
Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th 

1. การประสานงานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อ
สร้างการรับรู้ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลลงสู่ท้องถิ่นท า
ได้อย่างจ ากัดเนื่องจากระยะทางและการระบาดของโรค 

2. เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
(COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบท าให้บางกิจกรรมล่าช้า
และไม่สามารถด าเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ 

3. ข้อมูลส าคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล หรือข้อมูลมีคุณภาพที่ไม่ เพียงพอที่จะเปิดให้
หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ได้ และหน่วยงานเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างต้องเร่งรัดการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และให้สามารถลงนาม
สัญญาได้ภายในเดือนกนัยายน 2564 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS2 ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศ  
ด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้าน
สุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและ
การกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Startups) 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงแรงงาน/ส านัก
นายกรัฐมนตรี/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการคลัง/กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ 
แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้  
 โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของโครงการทั้งหมด 
 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของโครงการทั้งหมด  
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 ของโครงการทั้งหมด 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
(COVID -19) ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างาน อาทิเช่น 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ปริมาณงานที่มีมากขึ้น  (บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 

2. ทรัพยากรที่ ค่ อนข้ า งจ ากัด  ทั้ ง ระยะเวลา 
งบประมาณ และบุคลากร ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนงานที่ก าหนด และวางแผนการให้บริการใน
ระยะยาวได้  

3. มีระเบียบ/กฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดส าหรับการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. PDPA 
วิธีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับสถาน

การการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID -19) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเร่งปรับแก้
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อลดข้อจ ากัดในการ
ให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตาม
บริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อ
ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักนายกรัฐมนตรี 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการทั้งสิน้ 10 โครงการ 
ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 

1. เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 (COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบท าให้บางกิจกรรม
ล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ เช่น 
กิจกรรมการฝึกอบรม และ In-house Training 

2. แนวทางและกรอบการด าเนินงานในการพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็น
ข้อเสนอที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน 
จ าเป็นต้องหารือการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการด าเนินการมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี  จึง
จ าเป็นต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บทบาทใน
การขับเคลื่อนการด าเนินการ จึงต้องมีการหารือร่วมกับ
หลายหน่วยงานและบูรณาการการท างานอย่างใกล้ชิด 

 
MS4 ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม/บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NT)/ส านักนายกรัฐมนตร ี

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 26 โครงการ 
แบ่งตามสถานะของโครงการ ดังนี้ - โครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของ
โครงการทั้งหมด - โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด 

 เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 (COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบท าให้บางกิจกรรม
ล่าช้าและไม่สามารถด าเนินการได้ ตามแผนที่ตั้งไว้ 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2  
จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
โครงสร้ า งและระบบการบริ หาร

ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและ
กรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน 
เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สู งสุดของ
ประเทศ 

 

1. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการ
จัดส่วนราชการระดับกระทรวง  โดย
อาศัยการจัดกลุ่มภารกิจแนวทาง
และการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการบนฐานกระทรวงให้
เป็นไปตามเป้าหมายและลดสภาพ
ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ระดับกรมในระยะแรก  

2.   มี หลั ก เกณฑ์ การจั ดส่ วน
ราชการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลการบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการ
มอบอ านาจ  พร้อมระบบประเมิน
ความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ 
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ
แ ล ะก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ค รั ฐ ที่
ต อบ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ 

3.   มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
โครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 
(Adhoc) และร่ า งกฎหมายหรื อ
ระเบียบที่สามารถใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น ฉุกเฉิน 
เ ร่ ง ด่ ว น  แ ล ะ รู ป แ บ บ  Agile 
Organization 

4. มีแนวทางทบทวนบทบาท 
ภ า ร กิ จ ข อ ง ภ า ค รั ฐ ที่ มี ค ว า ม
สอดค ล้ อ ง เ หม าะส มกั บ คว า ม
ต้องการของประชาชนและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงาน
น าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนา

– อยู่ระหว่างการยก
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีความทันสมัย 
เ พื่ อ เ ป็ น ก ล ไ ก ล ใ น ก า ร
ด าเนินการเรื่องลดสภาพ
ความเป็นนิติบุคคลของส่วน
ราชการระดับกระทรวงและ
กรม ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของระบบราชการ
ไทย 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 

– ก . พ . ร .  ใ น ก า ร
ประชุมคร้ังที่ 4/64 เมื่อวันที่ 
9 ก.ย. 64 มีมติ เห็นชอบ
การปรับปรุงแนวทางการ
แบ่งส่วนราชการภายใน
กรม โดยปรับปรุงหลักการ
มอบอ านาจฯ กรณีไม่เพิ่ม
กองให้มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น และอยู่ระหว่างเสนอ 
ครม. เพื่ อขอทบทวนมติ 
ครม. ที่เก่ียวข้องต่อไป 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 
– อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง

ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารจัดการและการบูร
ณาการในลักษณะองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
และ Agile Organization 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 
 
– อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร

ทบทวนบทบาทและภารกิจ
ของภาครั ฐ  ด า เนิ นกา ร
ร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้ 
อ . ก .พ . ร .  เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ทบทวนบทบาทภารกิจและ
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการ 
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ต่อยอดในอนาคต 

5. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) 
ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และลักษณะงานขององค์กร 

 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 
 
– อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร

ทบทวนตัวชี้วัด 
(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1-6 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความ
เป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอน
ปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร. 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ผลการศึกษาเสนอ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อ.ก.พ.ร.  
โครงสร้างฯ (ดร.ทศพรฯ เป็นประธาน) และ อ.ก.พ.ร. ตีความฯ 
(เลขาฯ ปกรณ์ เป็นประธาน) โดยมีมติเห็นควรให้ชะลอเรื่อง
การลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับ
กระทรวงและกรมออกไปก่อน 

2. ศึกษาปัญหาของการบริหารราชการแผ่นดิน โดย ส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ตั้งคณะท างานโดยมี อ.บวรศักดิ์ฯ เป็นประธาน ซึ่งใน
เบื้องต้นคณะท างานเห็นว่า ปัญหาในการบริหารราชการ
แผ่นดินมีหลายประการ เช่น การบริหารราชการที่ส่วนราชการ
ต่างมุ่งเน้นการท างานของตัวเอง ไม่มองภาพรวมการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ ส่วนราชการไม่บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน และการบริหารราชการมีเพียงรูปแบบเดียว ดังนั้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ ด าเนินการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว 

- 

 
MS2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น  ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile 
Organization 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

และการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 
(Adhoc) และ Agile Organization 

- ผลการศึกษาแนวทาง  /รูปแบบ  Ad hoc และ Agile 
Organization 

- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างแบบ Ad hoc 
และ Agile Organization 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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2. อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าแนวทางการประเมิน
ความเหมาะสมประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ (Post-Audit) 

- กรณีศึกษาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 
MS3 มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. หลักเกณฑ์และแนวทางการมอบอ านาจ การจัด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม   โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/64 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม โดยปรับปรุงหลักการมอบอ านาจฯ กรณีไม่เพ่ิมกองให้
มีความยืดหยุ่นมากข้ึน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพ่ือขอ
ทบทวนมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 

2. มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจฯ และ
ต้นแบบระบบวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  (Public sector Structure Analysis System : 
PAS) 

 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. กา รท บทวน บทบา ทและ ภา รกิ จ ขอ ง ภาครั ฐ 

(ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน ภายใต้ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
ทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการ) ในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน โดย
วิเคราะห์และคัดเลือกงานตามข้อเสนอของสภาหอการค้าฯ 
สภาอุตสาหกรรมฯ และจัดประชุมหารือกับส่วนราชการรวมทั้ง
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน 8 งาน 
เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อน
การถา่ยโอนงาน และงานที่มีความพร้อมส าหรับท า sandbox 

2. ศึกษาภาพอนาคตของภาครัฐไทย และแนวทางการ
ปรับบทบาทภาครัฐในประเด็นการก าหนดนโยบาย การก ากับ
ดูแล และการให้บริการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ออนาคต 

3. การเสนอเครื่องมือสร้างนวัตกรรมและทดลอง
ด าเนินการน าร่อง ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การใช้หน่วยสะกิด
ในกรมส ร รพากร เพื่ อ ใ ห้ มี ก า รช า ร ะภาษี ผ่ า น ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และ (2) การใช้ Design Thinking และ 
Regulatory Sandbox กับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการออกใบอนุญาตส าหรับการเริ่มต้น
ธุรกิจร้านอาหารในลักษณะใบอนุญาตเดียว (Super License) 

 

 
MS5 มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS6 มีผลการศึกษาการปรบัปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดินได้ประชุมพิจารณาแนวคิดหลักการส าคัญเพื่อเป็นกรอบ
ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อ
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (Big Rocks) โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. 
เลขาธิการ ก.พ. และผู้แทนกรมบัญชีกลางเข้าร่วมพิจารณาและ
เสนอข้อคิดเห็นด้วย 

2. คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการใน
การประชุมครั้งที่ 7/2564เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบด้วยใน
หลักการ และน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.) รับไปพิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

 
 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3  
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปดิ เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้
อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย 
และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง  ๆ และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

1. ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารจัดการก าลังภาครัฐให้เป็น
ระบบเปิด ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
ผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

2. กฎหมาย กฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลได้รับ
การแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างน้อย 5 
เรื่อง 

3. ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ 
หรือกลไกการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐที่มีเอกภาพ และเป็นมาตรฐาน
ที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากร
ภาครัฐแต่ละประเภท 

4. ร้อยละของบุคลากรในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละ
แห่งที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
กรอบความคิด (Mindset) ในการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิต
วิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง 

5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ต่องบประมาณรายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้น
ในอัตราที่ลดลง 

6. มีมาตรการที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้อัตราก าลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

 
 

– อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าข้อศึกษาและข้อเสนอ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(ส านักงาน ก.พ.) 

– อยู่ระหว่างการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจข้อมูล
เก่ียวกับความรู้และทักษะที่
จ าเป็นที่เป็น ที่เป็น Future 
Skills หรือทักษะส าหรับการ
ท างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิต
ใหม่ 

(ส านักงาน ก.พ.) 

– ส านักงาน ก.พ. จัดท า
คู่ มื อแนวทางการจั ดท า
แผนพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ 
การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
พัฒนาหลั กสูตรเกี่ ยวกับ 
Skillset/ Mindset ตาม
แนวทางการพัฒนาฯ โดยการ
เรียนรู้ในระบบออนไลน์/ อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พั ฒ น า 
Learning Platform กลาง
ในการพัฒนาข้าราชการ และ
ด าเนินการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

(ส านักงาน ก.พ.) 

– อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ศึ ก ษ า 
รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับค่าตอบแทน 
และจัดท ายุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาและ
ปรั บป รุ ง ร ะ บบ บริ ห า ร
ทรัพยากรบุ คคลภาครั ฐ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
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โดยครอบคลุ มแผนการ
ด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาและ
ปรั บป รุ ง ร ะ บบ บริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(ส านักงาน ก.พ.) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทลั 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงาน ก.พ. มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System: DPIS) Version 6 เพื่อให้ส่วน
ราชการใช้ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 2. การให้
การสนับสนุนส่วนราชการ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม 
DPIS Version 5 เป็น Version 6 
 
 

1. การเปลี่ยนผ่านการใช้โปรแกรม DPIS จาก 
Version 5 เป็น Version 6 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
ใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
เนื่องจากมีส่วนราชการจ านวนหนึ่งที่มีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS กับระบบงานภายในส่วน
ราชการ  

2. สถานการการแพร่ระบาดของเชื้ อโควิด -19 
(COVID-19) ท าให้แผนการจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
DPIS Version 6 ให้กับส่วนราชการ ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
การจัดท าสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม DPIS Version 6 

 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1-9 
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MS2 มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท าข้อ
ศึกษาและข้อเสนอในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

เนื่องจากยังไม่มบีทบญัญัติดังกล่าวในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จึงต้องศึกษากฎหมายบริหารงานบุคคลของรัฐทุกประเภท
เพื่อส ารวจข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้
ครอบคลุมรอบด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมี
การประมวลผลและจัดท าข้อเสนอต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
อาจต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดของประเทศต่าง  ๆ เพื่อพัฒนา
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของประเทศไทย 

 
MS3 มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีข้อมูลและข้อกฎหมายเก่ียวกับการขยายอายุเกษียณราชการ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐต าแหนง่ต่าง ๆ 

เป็นการด าเนินการที่มีผลกระทบต่องบประมาณและการ
จ้างงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจ าเป็น ต้องมีการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
ซึ่งจ าเป็นต้องรอนโยบายที่ชัดเจนก่อนที่จะน าข้อเสนอ
เร่ืองนี้เข้าสู่การพิจารณา 
ข้อเสนอแนะ 
หากมีความจ าเป็น อาจมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ เช่น การจ้างงาน
ข้าราชการที่เกษียณอายุในรูปแบบอ่ืนควบคู่กันไป 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทั้งหมด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน อาทิ อัตราเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินการส ารวจอัตราเงินเดือน
และรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด มีข้อมูล
ครบถ้วน และครอบคลุม 

อัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่ม
ต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด มีความแตกต่างหลากหลายและมีข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการค่อนข้างมากอาจส่งผลให้การด าเนินการมี
ความล่าช้า 

 
MS5 มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ โดยครอบคลุมแผนการ
ด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดังนี้ (๑) แผนการด าเนินการ
ตามแผนปฏิรูป (Big Rock) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประเด็น
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบต าแหน่งและระบบแต่งตั้ง รวมทั้งการแก้ปัญหา
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการ (๒) แผนการ
สร้างกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยกร
บุคคล (HR Audit) ภายใต้การการจายอ านาจให้กับส่วน
ราชการ ส านักงาน ก.พ. จะท าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ติดตามผลการน าหลักเกณฑ์ 
เครื่องมือ/กลไกต่าง ๆ ไปใช้ (๓) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติ งานด้ านทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ  (HR 
Professional) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการให้มีความเป็นมืออาชีพ 

 

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS6 มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบตัิงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคล
ที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ศึกษา รวบรวมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การด าเนินการที่ผ่านมาของส่วนราชการ ข้อหารือต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการ เตรียมการส ารวจความคิดเห็นของส่วนราชการ/ผู้
ปฏิบัติ  เป็นต้น เพื่อจัดท ากรอบแนวทางและข้อเสนอการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาการบริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้ระยะเวลาและ
ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อด าเนินการอย่างรอบคอบ 

 
MS7 มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การพัฒนาระบบการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่จะประกอบไป
ด้วยการด าเนินการใน 6 เร่ือง ได้แก ่ 

1. การปรับปรุงระบบการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ  

2. การปรับปรุ งระบบการบรรจุบุคคลที่ มีความรู้
ความสามารถ และความช านาญงานสูงเข้ารับราชการ 
(Lateral Entry) 

3. การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ 

4. การพัฒนาความเชื่อมโยงระบบพนักงานราชการและ
ระบบข้าราชการ 

5. การปรับปรุงระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

6. การพัฒนาประเภทข้าราชการเพื่อรองรับการท างาน
ในวิถีใหม่ 

เนื่องจากในการพัฒนารูปแบบการจ้างงานรูปแบบใหม่มี
ประเด็นเกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณาเป็นจ านวนมาก เช่น 
ระบบค่าตอบแทน ระบบการสรรหา รูปแบบการจ้างงาน
ในระบบราชการ วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการต่างๆ 
และการยอมรับของบุคลากรประเภทอ่ืนที่มีอยู่เดิม เป็น
ต้น จึงจ าเป็นต้องลงไปในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสัมภาษณ์ 
ประกอบการจัดท าข้อมูล นอกจากนั้นยังต้องมีการประชุม
หารือกันภายในส านักงาน ก.พ. เพื่อสรุป และก าหนดแนว
ทางการท างานอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การเเพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเกิดข้อจ ากัด เช่น จ านวนผู้ลงพื้นที่เพื่อ
เข้าสัมภาษณ์ในหน่วยงานต่างๆ และจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ถูกจ ากัด เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
อาจต้องพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นว่าจะต้องมีการจ้าง
งานรูปแบบใหม่มากน้อยเพียงใด หรืออาจมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างงานใน
ปัจจุบันเป็นอันดับแรก 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS8 บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะที่จ าเปน็ที่เปน็ ที่เป็น Future Skills หรือ
ทักษะส าหรับการท างานภายใตภ้าวะวิถีชีวิตใหม่ 

จ าเป็นต้องรวบรวมองค์ความรู้และการส ารวจข้อมูลจาก
ทั้งในและต่างประเทศหลายแหล่ง 

 
MS9 มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญตัิเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อยู่ระหว่างหารศึกษาข้อมูลและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าข้อศึกษาและข้อเสนอในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

 

เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องศึกษากฎหมายบริหารงานบุคคลของรัฐทุกประเภท
เพื่อส ารวจข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐให้
ครอบคลุมรอบด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมี
การประมวลผลและจัดท าข้อเสนอต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
อาจจะต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดของประเทศต่าง  ๆ เพื่อพัฒนา
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐของประเทศไทย 

 
 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4  
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร
ราชการเชิงพ้ืนที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค 
มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน 
ระบบแผนและงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส า น พ ลั ง  (Collaboration) 
ร ะห ว่ า งภ าครั ฐ  ภ าคประช าชน  และ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

1. มี รู ปแบบการท า ง านที่ เน้ น
การบูรณาการในประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Agenda) ของกรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ระบบการบริหารงาน 
โครงสร้าง)   

2. กรมและจังหวัดน ารูปแบบการ
ท างานเชิงบูรณาการตามตัวชี้วัดที่ 1 ไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
แล ะ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

3. จ านวนจังหวัดที่มีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

4. ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชน
ของศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด 

ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมด้วย
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องอยู่
ระหว่างการพัฒนารูปแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดที่มี
ความคล่องตัว ในระบบงาน 
ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และระบบบริหารงานบุคคล
ให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์
สูง (High Performance 
Provinces : จังหวัด HPP) 

(ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1-9 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการให้เป็นไปแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) ฉบับปรับปรุง ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารราชการในระดับพื้นที่  โดยการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย มีผลการด าเนินงาน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 สรุปดังนี้ 1. การ
พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการใน
จังหวัดที่มีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบ
งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : จังหวัด HPP) 

1. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัด HPP โดยมีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการ ดังนี้ (1) จัดท า (ร่าง) รายงานการถอดบทเรียนการ
บริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของจังหวัด จ านวน 59 จังหวัด โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย  ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ และแนวทางการบริหารจัดการของจังหวัด 
ได้แก่ ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล การ
บริการประชาชนในภาวะวิกฤติของจังหวัด การบูรณาการการ
ท างานของจังหวัด  การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
ประชาชน และสาธารณชน การเตรียมความพร้อมในการเผชิญ
เหตุและรับมือต่อสถานการณ์ เสนอต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (อ.ก.พ.ร.ฯ) พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่าง
รายงานฯ เบื้องต้น และให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงรายงานฯ พร้อมทั้งข้อมูลจากจังหวัดที่ยังไม่ได้
จัดส่ง รวมทั้งข้อมูลจากส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย (สป.
มท.) มาประมวลและน าเสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณาในครั้งต่อไป 
(2) ส าหรับจังหวัดที่ยังคงด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
ส าคัญ (Agenda) ตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด HPP เดิม 
จ านวน 20 จังหวัด จาก 34 จังหวัด ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จะได้น าข้อมูลจากผล
การด าเนินงานของจังหวัดมาสรุปรายงาน อ.ก.พ.ร.ฯ พิจารณา
ต่อไป  

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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2. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าแนวทางการขับเคลื่อน
จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 11 ประเด็น จากผลการศึกษาใน
ประเด็นเรื่องระบบแผนและงบประมาณ และระบบการ
บริหารงานบุคคลเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และมีมติเห็นชอบให้น า
ผลการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแจ้งหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย ต ร ง ใ น เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาหาวิธีการ
ด าเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
เพื่อรวบรวมเสนอ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. เป็นดังนี้  ในระยะสั้น ให้ส านัก
งบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางบูรณาการงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณของ
กระทรวง กรม (Function) งบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (Area Based) งบประมาณที่ตอบโจทย์นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล (Agenda Based) รวมถึงงบกลางรายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่เป็นอ านาจของรอง
นายกรัฐมนตรี งบประมาณเงินกู้ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในจังหวัด
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยน าหลักการของแผนงาน
บูรณาการมาปรับใช้ รวมถึงให้จังหวัดมีอ านาจในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินการ พื้นที่การด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนา
จังหวัด (Strategic Area) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือได้รับการ
ฟื้นฟูในภาวะเร่งด่วน ในระยะแรกอาจทดลองแนวทางการบูร
ณาการดังกล่าวในจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยคัดเลือกประเด็นการ
พัฒนาที่ส าคัญ เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบและต่อยอดการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการทั้งระบบเพื่อน าไปขยายผลในจังหวัด
อ่ืน ๆ ในระยะต่อไป ให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สศช. สกพร. และ มท. ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดแนวทางและปฏิทินการท างานเพื่อให้มีการบูรณาการ
ประสานแผน งบประมาณ ของหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระบบการ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  

3. ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ สศช. สงป. และ มท. 
จัดท าข้อเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และลกุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมร่วม 
ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2564 พิจารณา
เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยให้น างบประมาณเหลือจ่ายและงบบริหาร
จัดการมาใช้จ่ายส าหรับในการดูแลสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างรอ
โอนให้กับส่วนราชการอ่ืนได้ โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณ
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เหลือจ่ายเป็นล าดับแรก  

4. ส านักงาน ก.พ.ร. โดย อ.ก.พ.ร.ฯ เห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการการบูรณาการประสาน
แผนและงบประมาณของจังหวัด ตามแนวทางการขับเคลื่อน
จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีนายวุฒิสาร ตันไชย เป็นประธาน 
และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ มท. สงป. สศช. และ
กรมบัญชีกลางร่วมเป็นคณะท างาน เพื่อศึกษาการก าหนด
แนวทางและปฏิทินการท างานเพื่อให้มีการบูรณาการประสาน
แผน งบประมาณ ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระบบการประเมินผลให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เกิดความคล่องตัว โดยจะ
ก าหนดประชุมคณะท างานครั้งแรกในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 2. 
เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการ
ในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการท างานที่เน้น
การบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ 
ส านักงาน ก.พ.ร. โดย อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการส่งเสริมการบริหาร
ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมได้ด าเนินการบูรณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ ในประเด็นเรื่องการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดล าปาง 
และสิงห์บุรี โดยได้ก าหนดให้มีการบูรณาการข้อมูลฝุ่นละออง
ให้เป็นชุดเดียวกัน (One Data) โดยด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาร่วมกัน เช่น ข้อ
มูลค่าฝุ่นละอองของแต่ละจังหวัด ข้อมูลสาเหตุของการเกิดฝุ่น
ละอองในพื้นที่ แหล่งที่มาของฝุ่นละออง ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ผ่านการจัดท าแพลทฟอร์มกลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในก าหนดนโยบาย และแก้ไขปัญหาใน
เร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด เช่น จ านวนการเผาในพื้นที่ต่อเดือน 
สาเหตุของการเผา จ านวนผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจที่ได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละออง ฯลฯ ส าหรับหน่วยงานที่ร่วมบูรณา
การข้อมูล ได้แก่  ส านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ และหน่วยงานในจั งหวัด  เช่น  ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งการบูรณาการกับภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน เช่น SCG ปตท.โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฯลฯ 
และภาคประชาชน เช่น อาสาสมัคร มูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าสชุมชน กลุ่มสมัชชา
สุขภาพ เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ เช่น ช่วยในการ
แจ้งพิกัดพื้นที่เผาไหม้ โดยมีช่องทางการแจ้งเหตุที่ง่ายและ
สะดวก เช่น Line , Facebook 
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MS2 จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
เสนอขอตั้งงบประมาณในปี 65 จ านวน 4,000,000 บาท  
ทั้ งนี้  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี  2565 จ านวน 
1,658,000 บาท 
 
โดยระบุชื่อรายการ/โครงการตามเอกสาร พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของจังหวัด  

 

 
 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่  5 
ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทจุริต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กรมบัญชีกลาง 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบ
สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุก
ขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  

2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการ
ทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ
ป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสและการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

1. มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน 

2. มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่า 

3. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

4. มีกลไกการบูรณาการท างาน
ร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต 

5. มีผู้ แทนภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการ
ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพิ่มมากขึ้น 

มีการพัฒนาระบบงานและ
ทดสอบความพร้อมของ
ระบบงานแล้วเสร็จ พร้อม
ทั้งสรุปผลการทดสอบ และ
น าเสนอผู้บริหารเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2 5 6 0  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ในการให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลใน
ทุกขั้นตอน โดยร่างแก้ไขฯ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ใ น ร ะ ย ะ เ ร่ ง ด่ ว น ฯ 
น อ ก จ า ก นี้  ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
แ บ บ  webservice กั บ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมเจ้าท่า กรมการขนส่ง
ท า ง บ ก  ก ร ม ศุ ล ก า ก ร 
เรี ยบร้ อยแล้ ว  และอยู่
ร ะ ห ว่ า ง ด า เ นิ น ก า ร
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการ
ปกครอง และกรมบังคับคดี 
และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูล
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ บ บ 
Interface และอยู่ระหว่าง
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ด าเนินการทดสอบระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้ า ง ระหว่ า งหน่ วย งาน
ภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัด
จ้ า ง ภ า ค รั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ แบบ Excel 
Loader 

(ที่มา : กรมบัญชีกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. พัฒนาระบบงานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ พร้อมทั้งของระบบงาน และ
สรุปผลการทดสอบเสนอผู้บริหาร 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ส่งมอบเอกสารการออกแบบการ
พัฒนาระบบ (Prototype) ของระบบงานทั้งหมด ยกเว้น 
e-bidding 

3. ส่งมอบระบบงานคอมพิวเตอร์ของระบบ e-bidding 
พร้อมติดตั้งระบบการเสนอราคาวิธี e-bidding ส าหรับทดสอบ 
UAT แล้วเสร็จ 

 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS2-3 MS1 
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MS2 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติ
และวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนฯ 

 

 
MS3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากบัระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ webservice กับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรม
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมการปกครอง และกรมบังคับคดี 

2. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
Interface และอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Excel Loader 

 

 
MS4 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไม่มีโครงการภายใต้เปา้หมายยอ่ย MS 4  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
โครงการข้ อตกลงคุณธรรม เ ริ่ ม ด า เนิ นการตั้ ง แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564 มีจ านวนโครงการข้อตกลง
คุณธรรมรวมทั้งสิ้น 131 โครงการ งบประมาณโครงการรวม 
1,943,929.48 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วจ านวน 81 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 50 โครงการ โดยโครงการที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีการประหยัดงบประมาณรวม 
171,054.28 ล้านบาท 
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สังเกตการณ์ที่เข้า
ปฏิบัติงาน โดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้
สังเกตการณ์ในอัตรา 5,000 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2564 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินกันเหลื่อมปี) รวม
ทั้งสิ้น 5,320,000 บาท 

 

 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 

หน่วยงานภาครัฐเร่งด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government Transformation) หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยงเสมือน
เป็นองค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการบริการและการท างานให้กับชุมชน สังคม 
และประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและคณะอนุกรรมการฯ จะเร่ง
ด าเนินการประสานการท างานหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ – ๕ ต่อไป 

 

 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

56



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านกฎหมาย 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. กฎหมายและ
กระบวนงานที่ล้าสมัย 
ก่อให้เกิดความเหลื่อม
ล ้าและไม่เป็นธรรม 
สร้างภาระแก่
ประชาชนและเป็น
อุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพได้รับ
การยกเลิกหรือแก้ไข
ปรับปรุง 
 

ร้อยละของจ้านวน
กระบวนงานที่

เกี่ยวกับการอนุญาต
และการปรับปรุง
กฎหมายตามผล

การศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
และกระบวนงานที่

เกี่ยวกับการอนุญาต 
ได้รับการด้าเนินการ 

ร้อยละ 80 ของจ้านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับ

การอนุญาตและ
กฎหมายที่สร้างภาระ

หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด้ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนที่ส้านักงาน 
ป .ย.ป. เสนอได้รับการ

ปรับปรุง 

ปี 2563 : มีผลการด้าเนินงานเกินกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ให้มีการปรับปรุงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ดังนี  
1.กระบวนงานที่หน่วยงานรับด้าเนินการแล้ว 
จ้านวน 885 กระบวนงาน (ร้อยละ 81)  
2.กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งตอบกลับและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาด้าเนินการ จ้านวน 
90 กระบวนงาน (ร้อยละ 8)  
3.กระบวนงานที่หน่วยงานไม่มีการแจ้งตอบ
กลับ 119 (ร้อยละ 11) 

ที่มาของข้อมูล : ส้านักงาน ป.ย.ป. 

2. ความสะดวกในการ
เข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายของ
ประชาชน 

จ้านวนแผนงานหรือ
โครงการในการจัดท้า

ประมวลกฎหมาย
และกฎ เพ่ือให้

ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี ยังไม่มีข้อมูลตัวชี วัด  
(หมายเหตุ : เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการ
จัดท้าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ .ศ.... .  ได้
ด้าเนินการยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จในช่วง
เดือนตุลาคม 2563  ทั งนี  อยู่ระหว่างขั นตอน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท้า
ประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการด้าเนินการตามกระบวนการจัดท้า
กฎหมายต่อไป ดังนั น กฎหมายดังกล่าวยังไม่มี
ผลบังคับใช้ ท้าให้ในปี 2564 ที่ผ่านมายังไม่
สามารถด้าเนินการจัดท้าแผนงานหรือโครงการ
ในการจัดท้าประมวลกฎหมายและกฎ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกได้) 

ทีม่าของข้อมูล :  
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 

1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย  

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
3. จัดให้มีกลไกก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก้ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท้าและเสนอร่างกฎหมาย 
5. จัดท้าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงาน ป.ย.ป. 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

กระบวนงานที่ เกี่ ยวกับ
การอนุญาตและกฎหมาย
ที่ ส ร้ า ง ภ า ระห รื อ เป็ น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนได้รับการ
ปรับปรุง 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
กระบวนงานฯ  ตามที่
ส านักงาน ป.ย.ป. เสนอ 
ได้รับการปรับปรุงภายใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ปี 2564  

1. ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ามายัง
ส านักงาน ป.ย.ป. แล้ว จ านวน 1,012 กระบวนงาน  

2. มีการแต่งตั้ง คณะท างานทบทวนข้อเสนอในโครงการศึกษา
วิ เคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานที่ เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการ
ด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็น
คณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อมาร่วมกันกับ
ส านักงาน ป.ย.ป. หารือและสังเคราะห์ผลการศึกษาวิเคราะห์
ทบทวนกฎหมายฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้
แบ่งกลุ่มกระบวนงานในการติดตามความคืบหน้าออกเป็น 5 
กลุ่ม ดังนี้ (1) กระบวนงานที่หน่วยงานด าเนินการแล้วเสร็จ 
(2) กระบวนงานที่หน่วยงานเห็นชอบด าเนินการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (3) กระบวนงานที่อยู่
ระหว่างขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
อ่ืน (4) กระบวนงานที่หน่วยงานแจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ
แต่แนวทางยังไม่ชัดเจน หรือแจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ 
และควรขับเคลื่อนต่อไป และ (5) กระบวนงานที่หน่วยงานไม่
แจ้งความคืบหน้าหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา 

3. ในส่วนของประเด็นของปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วนหรือประเด็นที่เก่ียวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อท าให้
การด าเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เช่น การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภท
แรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราวส าหรับธุรกิจและท างาน เพื่อไม่ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาด้านธุรกิจ ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว 

4. ส า นั ก ง า น  ป . ย . ป .  ค ณ ะ ท า ง า น ท บ ท ว น ฯ  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูล
รายงานสถานะการด าเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องที่ส่งมายังส านักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงาน
ที่หน่วยงานด าเนินการแล้ว เสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มี
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ขับเคลื่อน มีจ านวน 938 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 85.74 
ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน 

     (ที่มาข้อมูล : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR) 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักงาน ป.ย.ป. ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมายฯ ลงบนเว็บไซต์ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถ
สืบค้นได้จาก https://sto.go.th/th/highlight/313 

-- 

 
MS2 มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็น

อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการ
อนุญาตที่ไม่จ าเป็นฯ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายฯ เกี่ยวกับผลการศึกษาวิ เคราะห์ทบทวน
กฎหมายฯ  และมีแนวทางในการขับเคลื่อนผลการศึกษาดังกล่าว 
คือ (1)  ใ ห้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด า เนินการขับเคลื่อนตาม 

1. การด าเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมายฯ บางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2. ข้อเท็จจริงของผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมายฯ บางกระบวนการยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

ธ .ค.  

MS3 
MS4 

ส .ค.  

2563 

MS2 

MS1 MS2 

MS1 
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ผลการศึกษาวิ เคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เองได้  (2) กรณี 
ที่หน่วยงานไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้หรือต้องการให้ช่วยเหลือ 
คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ดังกล่าว และ (3) กรณีที่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 
เป็นการแก้ไขเชิงกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ จะด าเนินการ
รวบรวมขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้
จากหน่วยงานยังไม่ครบถ้วนประกอบกับต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ทางส านักงาน ป.ย.ป. 
และคณะอนุกรรมฯ จึงต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อมูล
ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สมบูรณ์ 

MS3   ด า เนินการขับ เคลื่ อนการปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายหรือกระบวนงาน ที่ เกี่ ยวกับการอนุญาต 
ของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัด
อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ 

 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงาน ป .ป .ย . คณะท างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ  
ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการ
ด าเนินการตามข้อเสนอฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งมายัง
ส านักงาน ป.ย.ป. แล้ว พบว่า กระบวนงานที่หน่วยงานด าเนินการ
แล้วเสร็จ มีการขับเคลื่อนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามข้อเสนอฯ หรือ
อยู่ระหว่างการพิจารณาขับเคลื่อน มีจ านวน 885 กระบวนงาน คิด
เป็นร้อยละ 80.90 ของกระบวนงานทั้งหมด 1,094 กระบวนงาน 

1. บางหน่วยงานยังขาดการรับรู้และความเข้าใจใน
การด าเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน
กฎหมายฯ  
2. เนื่องด้วยต้องบูรณาการการท างานหลาย
หน่วยงาน บางหน่วยงานอาจจะมีข้อจ ากัดด้าน
เทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูล รวมทั้งมีเหตุผลและความ
คิดเห็นที่ แตกต่างกันในการปรับปรุงแก้ ไขข้อ
กฎหมาย จึงท าให้ต้องมีขั้นตอนการแก้ไขหลาย
กระบวนงานและใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังกล่าว 

MS4  มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงาน ป.ย.ป. และคณะท างานฯ อยู่ระหว่างประสานงาน 
กับหน่วยงานที่มีการรายงานความคืบหน้ามายังส านักงานฯ แล้ว 
เพื่อติดตามและหารือถึงผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือ
กระบวนงานฯ ของหน่วยงาน พร้อมทั้ งมีการหารือร่วมกับ
คณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอฯ ดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

- 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่ม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา 
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ ท ธิ 
และเสรีภาพของประชาชน 

1.  ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็น
พินัย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
2.  มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา 
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย 

ปี 2564 : เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ร่างกฎหมายว่า
ด้วยการปรับ เป็นพินั ย  และเมื่ อ เดือน
กันยายนที่ผ่านมา ร่างกฎหมายฯ ดังกล่าว
ไม่ได้รับการจัดเข้าวาระการประชุมร่วม 
สองสภา 
(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1  เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดท าร่าง 
พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า) 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....แล้ว 
(ประชุมชี้แจงเมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2564) ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
รอการน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   กระทรวงยุติธรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบัน 

ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เ ป็ น พิ นั ย  เ พื่ อ ล ด
ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

1.  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย  
2 .   มี ก ารพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) 

ปี 2564 :  
1. ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป โดยใช้กลไก
ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
(กพยช.) และก าหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้ก าหนด
กรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จ านวน 21 
หน่วยงาน  
2. ผสานเป้าหมายเข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยมีการน า
กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
แล้ว จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่  29 เมษายน 2564 และ 5 
กรกฎาคม 2564  
3. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีโครงการตามกรอบการด าเนินการ 3 แนวทาง รวม
จ านวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น 1) Infrastructure 
จ านวน 14 โครงการ 2) Connected จ านวน 2 โครงการ 2) 
E - service จ านวน 19 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 5  ร ว ม จ า น ว น  1 8  โ ค ร ง ก า ร  แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  
1) Infrastructure จ านวน 7 โครงการ 2) Connected 
จ านวน 3 โครงการ 3) E - service จ านวน 8 โครงการ 
(ที่มาข้อมูล : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1 MS2 MS4 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1  มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,  ส านักงานกิจการยุติธรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1.  ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป  โดยใช้กลไกภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (กพยช.)  
2.  ก าหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งได้ก าหนดกรอบเป็นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 21 หน่วยงาน  
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  ซึ่ ง เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) โดยมีการน า
กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 2 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และ 5 กรกฎาคม 2564  
4.  มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมาย เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ การบังคับใช้
กฎหมายและบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ก าหนดกรอบใน
การพิจารณาโครงการ/แผนงาน 3 แนวทาง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) การเชื่อมโยง (Connected) และการให้บริการ 
(E - service) 

- 

 
MS2  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานกิจการยุติธรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
จ านวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการตามกรอบการ
ด าเนินการ 3 แนวทาง รวมจ านวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น  
1) Infrastructure จ านวน 7 โครงการ 2) Connected จ านวน 3 
โครงการ 3) E - service จ านวน 8 โครงการ 

- 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

MS3  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานกิจการยุติธรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
จ านวน 14 หน่วยงาน เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-service) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการตามกรอบการ
ด าเนินการ 3 แนวทาง รวมจ านวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น  
1) Infrastructure จ านวน 14 โครงการ 2) Connected จ านวน  
2 โครงการ 3) E – service จ านวน 19 โครงการ 

- 

 
MS4  มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงาน/ส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมพัฒนาระบบ e-Service  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 14 หน่วยงาน ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 35 โครงการ แบ่งออกเป็น  
1) Infrastructure จ านวน 14 โครงการ 2) Connected จ านวน  
2 โครงการ 3) E - service จ านวน 19 โครงการ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ 
ในการร่างกฏหมาย 

1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็น
กฏหมาย  
2.  มีการจัดกลไกเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฏหมาย 

ปี 2564 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้
ได้ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการในการ
ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยจะจัดหาสถานที่จัดโครงการจ านวน 4 
ครั้ง 4 ภาคในโรงแรมเอกชน ที่มีมาตรการในการ
ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและมี
ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดและ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเว้นระยะห่าง ส านัก
งานฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ จากเดิม
ที่จะต้องจัดหาสถานที่ในแต่ละจงัหวัดตามกลุม่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ใน
ประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่าง
การประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และส ารวจ
ติดตามการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. 2564 รวมถึงพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัด
นิทรรศการเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้ ง 4 ภูมิภาค 
ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19  
(ที่มาข้อมูล : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1, MS2, MS3, MS5 

MS1, MS2, MS3, M4, MS5 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งเพิ่มกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

ด าเนินการได้ เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

 
MS2  ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 รวมทั้งเพิ่มกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

- 

 
MS3  ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายสูงสุด โดยปรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 
ในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ในระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และส ารวจ
ติดตามการถ่ ายทอดความรู้ ความ เข้ า ใจการเข้ าชื่ อ เสนอกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019  
จึงท าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินการ จากเดิมที่จะต้อง
จั ด ห า ส ถ า น ที่ ใ น แ ต่ ล ะ จั ง ห วั ด ต า ม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้เปลี่ยนมาเป็น
การจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 ล่าชา้กว่าแผน  
เร็วกว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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MS4  มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจทิัล 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการพัฒนาระบบ
รองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ผ่านระบบดิจิทัล 

- 

 
MS5  มีภาคี เครื อข่ ายในการแสดงความเห็น เกี่ ยวกับการด า เนินการของส านั กงานเลขาธิ การ 

สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดโครงการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ส านักงานฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการในการ
ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะ
จัดหาสถานที่จัดโครงการจ านวน 4 คร้ัง 4 ภาคในโรงแรมเอกชน ที่มีมาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้ งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่ าวและมี ห้อง
ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่เพื่อลดความแออัดและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
การเว้นระยะห่าง ส านักงานฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ  
จากเดิมที่จะต้องจัดหาสถานที่ในแต่ละจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม 
Zoom meeting ในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่  30 มิถุนายน 2564  
และอยู่ระหว่างการประมวลผลกิจกรรม ผลความพึงพอใจ และส ารวจติดตาม
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 

- 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน  

เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกใน
การใช้งาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการ
ร่างกฏหมาย 

1.  ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
เ ข้ า ชื่ อ เ ส น อ ก ฎ ห ม า ย  
มีผลบังคับใช้เป็นกฏหมาย  
2 .  มี ก า รจั ด ก ล ไ ก เพื่ อ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น 
ในการจัดท าและเสนอร่าง
กฏหมาย 

ปี 2564 : ส านักงานฯ ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎฯ แล้วเสร็จ และได้จัดสัมมนาเพื่อ
สร้างความรู ้ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับ
ฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด (นายวิษณุ เครืองาม) โดยด าเนินการครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะ
ได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจร่างฯ ดังกล่าวต่ออีกระยะ
หนึ่ง แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึงได้
ปรับเปลี่ยนการจัดสัมมนาเป็นจัดท าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แทน 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง 
(ที่มาข้อมูล : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2 MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1  เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 

MS2  เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ  
ต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ คณะกรรมการนโยบายการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ตามแผนจะเริ่มด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2564 (ในไตรมาสที่ 4) 

เป้าหมายนี้จะด าเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการ
จัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

MS3  จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ตามแผนจะเร่ิมด าเนินการในเดือนมกราคม 2565 

เป้าหมายนี้จะด าเนินการหลังจากพระราชบัญญัติการ
จัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานฯ ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎฯ แล้วเสร็จ และได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ 
ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด โดยด าเนินการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะได้
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจร่างฯ ดังกล่าวต่ออีกระยะหนึ่ง 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยน
การจัดสัมมนาเป็นจัดท าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่แทน ซึ่งอยู่ในขั้นตอน
การหาผู้รับจ้าง 

เนื่ อ งจากการด า เนินการจั ดท าประมวลกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดท ากฎหมาย
และกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมาย
ดังกล่าว จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก. 
สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าประมวลกฎหมายแก่
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน 
จึงจะด าเนินการตามกระบวนการจัดท ากฎหมายต่อไป 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 เป็นไปตามแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
1. กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยจะด าเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ  
ในกรณบีางข้อไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การด าเนินเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. กิจกรรมปฏิรูปที่  2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา  
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยจะติดตามการ
ด าเนินการความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  

3. กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย โดยติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

4. กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย เร่งรัดการสร้าง
การตระหนักรู้ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 

5. กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน โดยติดตามความคืบหน้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าประมวลกฎหมายแก่หน่วยงานจึงจะ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดท ากฎหมายต่อไป 
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4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. การอ านวยความ
ยุติธรรมในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส แล้วเสร็จตาม
กรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และเข้าถึงง่าย
โดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของ
จ านวนกระบวนการ
ในการอ านวยความ

ยุติธรรมที่มีการ
ก าหนด ระยะเวลา

การด าเนินงานในแต่
ละข้ันตอนและการ
ตรวจสอบความ

คืบหน้า 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนกระบวนการ

ในการอ านวยความ
ยุติธรรมที่มีการก าหนด

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ปัจจุบันส านักงานกิจการยุติธรรมได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว หากแต่ด้วย
ข้อจ ากัดในวิธีการจัดเก็บที่มีการก าหนดนิยาม
แตกต่ า งกัน  ใน เ รื่ อ ง ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประเภทความผิด และอัตราโทษ 
ตลอดจนความยากง่ายในการปฏิบัติงานใน
ฐานความผิดแต่ละประเภท  ท าให้ไม่สามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิง จึงได้
ประเมินสถานการณ์ผ่านตัวชี้วัดอ่ืนแทน โดย
ใช้ค่าดัชนีนิติธรรม ปัจจัยย่อยที่ 8.2  ระบบ
การพิพากษาคดีอาญามีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับเวลา  ที่มีคะแนนในปี 2564 
เท่ากับปี 2563  ที่ 0.43   

ประเภทและระดับ
ของมาตรการที่

ก าหนดขึ้น  
เพ่ือการเข้าถึงการ

อ านวยความ
ยุติธรรมได้โดยง่าย 

และเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมที่
มีการก าหนดมาตรการ
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้

เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่ายและ

เสมอภาค 

อัตราส่วนการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา  /จ าเลยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค 
ยังไม่มีหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล จึงประเมิน
สถานการณ์จาก   ดัชนีนิติธรรม  ปัจจัยย่อยที่ 
4.1 มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ในปี 2564 ที่มีคะแนน 0.51 
ลดลงเล็กน้อย จากปี 2563 คะแนน 0.53 

สัดส่วนของคู่ความ
และผู้ที่เก่ียวข้องใน
คดีท่ีขาดแคลนทุน

ทรัพย์และด้อย
โอกาสที่ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิและ
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของคู่ความและผู้ที่

เกี่ยวข้องในคดีที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อย

โอกาส ที่ได้รับความ
คุ้มครองสิทธิและเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

อัตราส่ วนการคุ้ มครองสิทธิและ เข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรม  ของคู่ความและผู้ที่
เก่ียวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส ยังไม่มีหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล จึง
ประเมินสถานการณ์จาก   ดัชนีนิติธรรม 
ปัจจัยย่อยที่ 4.1 มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในปี 2564 ที่มี
คะแนน 0.51 ลดลงเล็กน้อย จากปี 2563 
คะแนน 0.53 
 
 
 

2. การบังคับการตาม
กฎหมายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนา
ระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

อัตราส่วนของ
จ านวนขั้นตอนใน
การอ านวยความ

ยุติธรรมที่ใช้
นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือความโปร่งใส 
ความสะดวกและ

รวดเร็ว 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนขั้นตอนที่

ส าคัญ 

อัตราส่วนของมาตรการ เพื่อคุ้มครองหรือ 
อ านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการ
ยุติธรรม  ได้ประเมินสถานการณ์โดยใช้ค่าดัชนี
นิติธรรม ปัจจัยย่อยที่  8.7 มีกระบวนการที่
ชอบด้ วยกฎหมายและประกันสิทธิของ
ผู้ต้องหา ในปี 2564 มีคะแนน 0.43 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย จากปี 2563 ที่คะแนน 0.42 คะแนน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

ประเภทและระดับ
ของมาตรการที่รัฐ

ก าหนดขึ้นเพ่ือความ
เสมอภาคใน

กระบวนการยุติธรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของมาตรการเพ่ือ

คุ้มครองหรือ อ านวย
ความสะดวก ให้แก่เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ 
หรือ ผู้ด้อยโอกาส ใน
กระบวนการ ยุติธรรม 

จากรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564 ที่ มี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
มาตรการ  /ระบบที่เอ้ือต่อการปอองกันมิให้เกิด
การเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์ทับื้อนใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ/

มาตรการ /หลักเกณเ์ มีผลการประเมินในปี 
2563 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เพิ่มขึ้นมากจากปี 
2562 ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 40.34 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
มีการให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมมีระบบ
ให้ประชาชนตรวจสอบและ
หรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ 

1) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาใน
การด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมพ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

2) จ านวนหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
และประกาศให้ประชาชนทราบ 

3) ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
กระบวนการยุติธรรมที่จัดท า
ระบบตรวจสอบและ/หรือแจ้ง
ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
แล้วเสร็จ  

4) ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
กระบวนการยุติธรรมที่น าระบบฯ 
ไปปฏิบัติ 

 

ปี  2564 : คณะรัฐมนตรี เ ห็นชอบ ร่า ง
พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ  .ศ  .... .แล้ว อยู่ระหว่างการ
พิ จ า ร ณ าข อง  คณ ะอนุ ก ร รม ก า ร ฯ  ณ า ย ใ ต้
คณะกรรมการประสานงานสณาผู้แทนรามรร ะดย
คาดว่าจะน าเสนอต่อ คณะกรรมการประสานงาน
สณาผู้แทนรามรร ในช่วงเดือนกรกราคม เพื่อบรรจุ
ในวาระของรัฐสณาต่อไป ปัจจุบันฝ่ายเลขานกุารฯ ได้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เตรียมการในการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
พ .ศ.... .  
(ที่มาข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาน 2564 
ไตรมาสที่ 4 จากระบบ eMENSCR) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

ธ .ค.  

MS3 
MS4 
MS5 

 

ส .ค.  

2563 

MS1 MS2 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ให้มีผลบังคับใช้ พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

มีการยกร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ  ณายใต้
คณะกรรมการประสานงานสณาผู้แทนรารร ะดยคาดว่าจะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานสณาผู้แทนรารร ในช่วง
เดือนกรกราคม 

- 

 
MS2 จัดท าประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …. อยู่ในกระบวนการพิจารณาของ 
คณะอนุกรรมการฯ ณายใต้คณะกรรมการประสานสณา
ผู้แทนรามรร จึงยังไม่มีการประกศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น การจัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึง
ระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน จึงอยู่ในระหว่าง
การเตรียมการของหน่วยงาน 

- 

 
MS3 จัดท าพัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา
ของ คณะอนุกรรมการฯ ณายใต้คณะกรรมการประสานงาน
สณาผู้แทนรามรร จึงยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมได้มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ะดยได้สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมระบบสารสนเทศหรือวิธี อ่ืนใดที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรมได้ะดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม  มีระบบติดตามความ
ช่วยเหลือ TRACKING เพื่อมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในการด าเนินคดี เป็นต้น 

 
MS4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา
ของ คณะอนุกรรมการฯ ณายใต้คณะกรรมการประสานงาน
สณาผู้แทนรามรร จึงยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมได้มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ะดยได้สอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ "การเตรียมระบบสารสนเทศหรือวิธีอ่ืนใดที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรมได้ะดยสะดวกและรวดเร็ว" ซึ่งหากมีการ
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว กระบวนการส ารวจ
ความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงจะสามารถท าได้ 

- 

 
MS5 หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้
จัดท าหนังสือ ที่ นร 1112(กปป04)/ว15 ลงวันที่ 23 กค 2563 
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัยญัติก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... ะดยมีหน่วยงานตอบกลับ ดังนี้ 
ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงาน
ศาลปกครอง ส านักงาน ปปช กระทรวงกลาะหม ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย 

- 

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
มีระบบเทคะนะลยี
สารสนเทศในการรับค า
ร้องทุกข์ กล่าวะทมและ
เชื่อมะยงข้อมูลระหว่าง
สถานีต ารวจทั่วประเทศ 

1) จ านวนระบบเทคะนะลยีสารสนเทศฯ ที่
ได้รับการจัดท าแล้วเสร็จ 

2) จ านวนระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวะทม รับแจ้ง
ความทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ รวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า รจั ดท า แล้ ว  แล ะ
ประกาศใช้  

3) จ านวนหน่วยงานฯ ที่ใช้ระบบเทคะนะลยี
สารสนเทศฯ และด าเนินการตามระเบียบฯ 

4) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

 

ปี 2564 : ด าเนนิการเสร็จสิ้น ผบ.ตร.ได้ลง
นามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ 
ลง 9 เม.ย.64 เร่ือง การรับค าร้องทุกข์หรือ
ค ากล่าวะทมความผิดอาญานอกเขตอ านาจ
การสอบสวน 
(ที่มาข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าประจ าปีงบประ
มาน 2564 ไตรมาสที่ 4 จากระบบ eMENSCR) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 จัดเตรียมเทคะนะลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการเสร็จสิน้ ผบ.ตร.ได้ลงนามแลว้ ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๗/
๒๕๖๔ ลง 9 เม.ย.64 เร่ือง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวะทม
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS2 MS4 

MS1 MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคะนะลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร.ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๗/
๒๕๖๔ ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวะทม
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 

- 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS3 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร.ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๗/
๒๕๖๔ ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวะทม
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 

- 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS4 ติดตามประเมินผล ประสิทธิณาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชน 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการเสร็จสิน้ ผบ.ตร.ได้ลงนามแลว้ ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๗/
๒๕๖๔ ลง 9 เม.ย.64 เร่ือง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวะทม
ความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 

- 

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

81



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : สณาทนายความในพระบรมราชูปถมัณ์ 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
คุ้ ม ค ร อ ง  ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือ ค าแนะน าด้าน
กรหมาย ในการด าเนินคดี 
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น ชั้ น
พนักงานสอบสวนสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1) มีทนายความให้ค าปรึกมา 
ในสถานีต ารวจครบทุกสถานี
ทั่วประเทศ ณายในปี พ.ศ. 
2565 

2) ความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการ 

ปี 2564 : ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สณาทนายความในพระบรมราชูปถัมณ์ ใน
ฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ด าเนินการได้
เพียง 150 สถานี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวยังไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ (741 สถานี จาก 
1,482 สถานี) สณาทนายความได้ด าเนินการยื่น
ขอรับงบประมาณรายจ่าย งบกลาง แล้ว แต่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
(ที่มาข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาน 2564 
ไตรมาสที่ 4 จากระบบ eMENSCR) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานตี ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

สณาทนายความได้ด าเนินการยืน่ขอรับงบประมาณรายจ่าย  
งบกลาง แล้ว แต่ไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 

ขาดงบประมาณด าเนินการ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS4 
MS2 MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS2 มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานทีั่วประเทศ 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ยื่นข้อเสนอะครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อด าเนินการจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 1,482 สถานี แต่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด าเนินะครงการเพียง 203 สถานี ซึ่ง
สณาทนายความมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแผนฯ 

ขาดงบประมาณด าเนินการ 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS3 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผดิมรรยาททนายความ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

สณาทนายความ เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนผู้รับบริการ ในช่องทางต่างๆ ได้แก ่การร้องเรียนด้วย
ตนเองที่สณาทนายความ ทางะทรศัพท์ ทาง e-mail ทาง
ไปรมณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสณาทนายความจังหวัด 
กรรมการบริหารสณาทนายความณาค 1 - 9 อีกทางหนึ่งเช่นกัน 

 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS4 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผละครงการ เนื่องจากมีหลาย
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  ได้แก่  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานศาลยุติธรรม 

ข้อจ ากัดด้านข้อมูล ซึ่งต้องใช้ขอ้มูลจากหน่วยงาน
ณายนอกหลายหน่วยงานมาประกอบการประเมิน 

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานศาลยุตธิรรม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง 
ผู้ ต้ อ ง ห า แ ล ะจ า เ ล ย
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้
อย่ า งมี ประสิ ทธิ ณ าพ
ยิ่งขึ้น 

1) สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการได้รับ
การปล่อยตัวชั่ วคราวของ
ผู้ต้องหา/จ าเลย ะดยไม่อิงกับ
เงินหรือฐานะทางเศรมฐกิจ 

2) ระดับความพึ งพอใจของ 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อการ
ด าเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม 
 

ปี 2564 :  
1. ส านักงานศาลยุติธรรมได้ท าสัญญาเช่าและติดตั้ง

อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการ
ปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ให้แก่ ศาล
ยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมะครงการ จ านวน 171 แห่ง 
กับบริมัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 
35,941,675 บาท ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (ลงนามใน
สัญญาวันที่ 1 เมมายน 2564) และได้ด าเนินการตรวจรับ
งานงวดที่ 1-2 และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว จ านวน 
16,173,753.75 บาท  

2. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งติดอุปกรณ์ EM ใน
การปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/จ าเลยในศาลที่ เข้าร่วม
ะครงการ 171 ศาล จ านวน 3,352 เครื่อง (เริม่ใช้อุปกรณ์ 
EM ในวันที่ 1 มีนาคม 2564) 
(ที่มาข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาน 2564 ไตรมาสที่ 4 
จากระบบ eMENSCR) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดท าการศาลเพื่อพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ

ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อย
ชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 2. ค าแนะน าของประธานศาล
รีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการก ากับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว 
พ.ศ. 2564 

- 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS2 ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่ เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1. ส านักงานศาลยุติธรรมได้ท าสัญญาเช่าและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว 
(Electronic Monitoring) ให้แก่ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่
เข้าร่วมะครงการ จ านวน 171 แห่ง กับบริมัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด มหาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,941,675 บาท 
ระยะเวลาเช่า 9 เดือน (ลงนามในสัญญาวันที่ 1 เมมายน 
2564) และได้ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่  1-2 และเบิก
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว จ านวน 16,173,753.75 บาท  

2. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการสั่งติดอุปกรณ์ EM ใน
การปล่อยชั่วคราวแก่ผู้ต้องหา/จ าเลยในศาลที่เข้าร่วมะครงการ 
171 ศาล จ านวน 3,352 เครื่อง (เริม่ใช้อุปกรณ์ EM ในวันที่ 1 
มีนาคม 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS3 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ส านักงานศาลยุติธรรมได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินะครงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วม
ะครงการ 

- 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ส านักงานศาลยุติธรรมจะด าเนินการประเมินผลการด าเนิน
ะครงการเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic 
Monitoring) ในเดือน มกราคม 2565 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหา
และจ า เ ลย เพื่ อ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิณาพยิ่งขึ้น  
 

1) ระดับความพงึพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา/จ าเลยต่อการด าเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม 

2) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย ต่อการได้รับการ
ปฏิบัติทีไ่ม่เหมาะสมตามหลักสทิธิ
มนุมยชนของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน
กระบวนการยุติธรรม 

ปี 2564 : ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตาม
ค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 9 เม.ย.
64 เร่ือง การบันทึกณาพและเสียงการ
ตรวจค้ น  จั บ กุ ม  และสอบสวน
คดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหา
ร ะ บ บ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ร อ ง รั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน ะดย สกบ.  
(ที่มาข้อมูล :รายงานความก้าวหน้าประจ าปีงบ
ประมาน 2564 ไตรมาสที่ 4 จากระบบ 
eMENSCR) 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.) 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 9 
เม.ย.64 เรื่อง การบันทึกณาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม 
และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและ
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน ะดย สกบ. 

- 

 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS2 MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS2 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน )สท(.  

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 9 
เม.ย.64 เรื่อง การบันทึกณาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม 
และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและ
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน ะดย สกบ. 

- 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS3 ติดตามประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน )วจ(.  
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง 9 
เม.ย.64 เรื่อง การบันทึกณาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม 
และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและ
อุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน ะดย สกบ. 

- 

 
การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

1. กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การด าเนินการในระยะต่อไปคือ  ส านักงานสณาพฒันาการเศรมฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิรรม จะเตรียมการชี้แจงต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเมื่อรัฐสณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  เพื่อ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

2. กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 ติดตามประเมินผล ประสิทธิณาพในการด าเนนิการของส านักงานต ารวจแห่งชาติใน
กิจกรรมการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

3. กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาน สณาทนายความในพระบรมราชูปถัมณ์จะด าเนินการจัด
ทนายความอาสาไปนัง่ให้ค าปรกึมาเพิ่มเติมตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณต่อไป 

4. กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 กิจกรรมปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ปัจจุบนัศาลยุติธรรมไดม้ีจัดระบบให้มีการ
ปล่อยชั่วคราวได้ทุกวนัะดยไม่มวีันหยุด ซึ่งด าเนนิการอย่างต่อเนื่องเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อยา่งรวดเร็ว 

5. กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การด าเนินการในระยะต่อไป คือ ติดตามประเมินผล ประสิทธิณาพในการด าเนินการ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเก็บข้อมูลสถิติจ านวนการบันทึกณาพและเสียง การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากนะยบายดังกล่าว 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลิตภาพการผลิตรวมของ
ประเทศ 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ปี 2562 = ร้อยละ 1.66 
ปี 2563 = ร้อยละ -5.53 
ที มาของข้อมูล : สศช. 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ

ไทย  
โดยสถาบันการจัดการ

นานาชาติ 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรก 

ที ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

ปี 2563 = อันดับที  29 
ปี 2564 = อันดับที  28 

ที มาของข้อมูล : สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (IMD) 

 
2. กระจายความเจริญและ

ความเข้มแข็งของภาค
สังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค  

(Gini Coefficient) ด้าน
รายได้ 

ลดลงเหลือ 0.41 ปี 2562 = 0.420 
ที มาของข้อมูล : 

สศช. 

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง 
และกลไกสถาบันบริหาร
จัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยสถาบันการจัดการ

นานาชาติ 

อยู่ในอันดับ 2 
ของอาเซียน 

ปี 2563 = อันดับที  23 ของ
โลก และอันดับ 2 ของอาเซียน 
ปี 2564 = อันดับที  20 ของ

โลก และอันดับ 2 ของอาเซียน 
ที มาของข้อมูล : สถาบันการ

จัดการนานาชาติ (IMD) 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1  การสร้างเกษตรมูลค่าเพ่ิม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหาร
แปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8 
2. มูลค่าสินค้า เกษตรแปรรูป เกษตร
ชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ 
GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 
3. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี  

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ไตรมาสที่  3/2564  ภาคเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 4.3 ตามผลผลิต
พื ช ส า คั ญ  เ ช่ น  ข้ า ว เ ป ลื อ ก 
ยางพารา และมันส าปะหลัง 
2. ปี 2564 มูลค่าสินค้าเกษตร
แ ป ร รู ป ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  5 . 3 9  
ปี  2563 มู ลค่ าสิ นค้ า เกษตร
ชีวภาพขยายตัวร้อยละ 12.05 
ปี 2563 มูลค่าเกษตรที่ ได้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายตัวร้อย
ละ 31.61 
3 .  ร า ย ไ ด้ เ งิ น ส ด สุ ท ธิ ท า ง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 27.85 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2 
MS3 MS4 
MS5 MS6 
MS7 MS8 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงที่มีมูลค่าสูง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ผลักดันให้เกษตรกรด าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตร
มูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ 
และประมงที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยได้พัฒนาข้อมูลการประกาศเขต
พื้นที่เหมาะสมในการผลิตต่อยอดสู่แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) แบบ online เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการขับเคลื่อน โดยมีผลการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้ว ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 
ในพื้นที่ 65 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่จ านวน 357,418.41 ไร่ โดย 
ในปี 2564 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ านวน 
93,297 ไร ่ในพื้นที่ 49 จังหวัด 2) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน
การปลูกพืชทางเลือกใหม่ 1,026 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่
จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม 3,000 
ราย 3) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการผลิตหม่อนไหม
พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ให้เกษตรกร 68 ราย พื้นที่ 107 
ไร่ 4) ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ส ารวจและประเมิน
ความเหมาะสมของเกษตรกร ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,900 ราย 
พื้นที่ 1,900 ไร ่ติดตามประเมินผลเกษตรกร (รายเก่า) 5,000 ราย 
และเกษตรกรรายใหม่ (ปี 2564) 1,900 ราย 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยางเก่า 
111,893.20 ไร่ และปลูกไม้ยืน ต้นชนิดอ่ืน 106,311.85 ไร ่
นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตสินค้าทางเลือก 1 
สินค้า การจัดท าแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญระดับ
พื้นที่ 2 เรื่อง คือ การศึกษาสินค้าทางเลือกเชิงลึกเพื่อก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมระดับพื้นที่และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่
ส าคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ าซาก ศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหม่ที่
มีอนาคต (Future Crops) 1 เรื่อง และจัดท าแนวทางการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญระดับภาค 1 เร่ือง 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ ได้
โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ เชื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบาง
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
พื้นที่ เพื่ อ เร่ งรัดการด า เนินการให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

MS2  มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ สนับสนุนการท าการเกษตรแบบ
รวมผลิตและรวมจ าหน่าย ในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุ
สัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกัน
ผลิตและรวมกันจ าหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่
เพิ่มข้ึน รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช 
ปศุสัตว์ ประมง ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีแปลงใหญ่
รวม  8 ,188  แปลง  เกษตรกร  495 ,647  ราย  เป็ นพื้ นที่ 
6,498,682.46 ไร่ มีเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาในปี 2564 
จ านวน 4,262 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 2,395 แปลง 
กรมการข้าว 1,285 แปลง กรมปศุสัตว์ 200 แปลง กรมประมง 75 
แปลง กรมหม่อนไหม 31 แปลง กรมวิชาการเกษตร 130 แปลง 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 40 แปลง และการยาง
แห่งประเทศไทย 106 แปลง) มีผลการส่งเสริมและพัฒนาใน
ภาพรวมได้จ านวน 4,209 แปลง (คิดเป็นร้อยละ 98.76) 
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ ได้
โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ เชื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบาง
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
พื้นที่ เพื่ อ เร่ งรัดการด า เนินการให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
MS3 มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน่้าใช้ส่าหรบัการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และ
เป็นธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  การขยายพื้นที่ชลประทานให้
เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ในปี 2564 ได้ด าเนินโครงการด้านชลประทานจ านวนรวมกว่า 9,547 
รายการงาน มีรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
(ด้านพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) 13 โครงการ ก่อสร้าง
แหล่งน้ าตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 343 รายการ ก่อสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 149 รายการ ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบ
ส่งน้ าเพื่อชุมชน/ชนบท จ านวน 127 แห่ง โดยด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน 8,008 รายการงาน คิดเป็นร้อยละ 83.88 ส่งผลให้มีพื้นที่
ชลประทานเพิ่มข้ึน 149,222 ไร่ และปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 62.270 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

1) พื้นที่ก่อสร้างประสบปัญหาอุทกภัย มีฝนตก
หนัก ท าให้ เกิดน้ าท่วมขังบริ เวณก่อสร้าง 2) 
ราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน 3) การแก้ไข
แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง / แ ก้ ไ ข สั ญ ญ า  เ นื่ อ ง จ า ก
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป 4) สถานการณ์การ
ระบาดของ โ รคติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รนา  2019 
(COVID-19) เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย
แรงงาน และเครื่องจักร เครื่องมือข้ามจังหวัด 
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MS4 พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมพัฒนาคลัสเตอร์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยมีการด าเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพื่อด ารงรักษาพันธุ์ดี  พันธุ์เฉพาะ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ในด้าน
พืช มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้
ประโยชน์ 53,941 สายพันธุ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้ 1,104 ราย ใน 635 สายพันธุ์ 
ในด้านข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 197 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้น
พันธุ์หลัก 2,028 ตัน ด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
4 พันธุ์ ได้แก่ (1) พันธุ์กข89 (2) พันธุ์กข91 (3) พันธุ์ขาหนี่ 117 
(4) พันธุ์ด าดาษ 20 ในด้านปศุสัตว์ มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ 
อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุ
สัตว์ 1,230 สายพันธุ์ ด้านประมง มีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ า 
6 ชนิดพันธุ์  รวบรวมชนิดพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 40 ชนิด 
เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อเข้าธนาคาร DNA และห้องเก็บตัวอย่าง
อ้างอิง 25 ชนิด และการขยายพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ปศุ
สัตว์ ประมง และอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพ
ดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกร
ทั่วไป 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ ได้
โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ เชื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบาง
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
พื้นที่ เพื่ อ เร่ งรัดการด า เนินการให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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MS5 พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผูใ้ห้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์กร และพัฒนาธุรกิจให้มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพในการบริหารจัดการ จ านวน 12,473 
แห่ง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร 62 แห่ง พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 588 แห่ง ฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการทางการเงินการบัญชี ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 400 
แห่ง และพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 146 แห่ง ส าหรับการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะโดยการจัดท าแปลงเรียนรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การให้บริการเครื่องจักรกลแก่
เกษตรกร จัดท าจุดเรียนรู้ รวมถึงการให้บริการสาธิตและถ่ายทอด
ความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีการสร้างช่างเกษตร
ท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่โดยอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 3,600 ราย 
และหลักสูตรเน้นหนัก 325 ราย จัดท าจุดเรียนรู้การท าการเกษตร
ยุคใหม่ เกษตรแม่นย า เกษตรอัจฉริยะ 3 จุด ถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคนิคการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรชุมชน 200 ราย จัด
กิจกรรมให้บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในเขต
เกษตรกรรม  200 ไร่  ถ่ ายทอดความรู้ การบริหา รจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่  100 ราย พัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรเกษตรชุมชนในพื้นที่
แปลงใหญ่  75 ราย และถ่ ายทอดความรู้ ด้ าน เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตร การท าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตร
แม่นย า การเกษตรอัจฉริยะแก่เกษตรกร จ านวน 4,600 ราย 
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์  7 แห่ง 
และจัดท าแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ของ
กรมวิชาการเกษตร 6 แปลง 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้โดยสะดวก 
จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดยปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อตามนโยบายของรัฐบาลและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์และพื้นที่เพื่อเร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
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MS6 สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  การสร้างผู้ประกอบการเกษตร 
(Smart Farmer) โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร/
ผู้ประกอบการในแต่ละชนิดสินค้าและยกระดับสู่ การเป็น
ผู้ประกอบการเมื่อมีความพร้อมในเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้เร่ิมด าเนินการส่งเสริมตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบัน
มีจ านวน Smart Farmer 1,099,113 ราย และ Young Smart 
Farmer 13,051 ราย ในปี 2564 ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer รวม 31,138 ราย ประกอบด้วย 1) ด าเนินการอบรมและ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer และพัฒนาให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในด้านพืช จ านวน 
20,849 ราย 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับ
เกษตรกรอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer และ
พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบด าเนินการได้ 3,952 ราย  
3) การสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 380 ราย 4) เกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เกษตรกร
ปราดเปรื่อง 1,700 ราย 5) เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับความรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม 1,412 ราย 
6) พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็นมือ
อาชีพ จ านวน 2,845 ราย 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ ได้
โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ เชื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบาง
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
พื้นที่ เพื่ อ เร่ ง รัดการด า เนินการให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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MS7 ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชนจ์ากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่
ระหว่างผลักดันการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
(National Agriculture Big Data Center: NABC) โดยพัฒนา
ฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด้านการจัดท าข้อมูลด้านการเกษตร โดยได้มีความร่วมมือ
กับ 9 กระทรวง (8 กระทรวง และ 1 หน่วยงานในการก ากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส าหรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลและการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้
ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด และทรัพยากร และ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรและ
ทรัพยากรทางการเกษตร และน าไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 

- 

 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 

98



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

 
MS8  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความส าคัญกับเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 
ด าเนินการภายใต้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564 – 2569 มีการหารือด าเนินโครงการปฏิบัติการเร่งรัด 
(Quick Win Project) ที่สร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG 
Model สาขาเป้าหมาย จ านวน 10 คณะ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือด าเนินการในพื้นที่น าร่อง 
BCG Value Chain ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น 
จันทบุรี พัทลุง ราชบุรี และล าปาง เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการขับ
เคลื่อนที่สามารถเป็นต้นแบบในการขยายการด าเนินงานสู่จังหวัด
อ่ืนๆ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  และ
คณะท างาน BCG Model ได้ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี ผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายใน
จังหวัด หารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อน ผลักดันสินค้าน าร่อง
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน BCG Model ประกอบด้วยสินค้า 5 
ชนิด คือ มะพร้าวน้ าหอม อ้อยโรงงาน โคนม สุกร และกุ้ ง
ก้ามกราม ผลักดันการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
พิจารณาสินค้าอ่ืนๆ ของจังหวัดที่มีศักยภาพในระยะต่อไปเพิ่มเติม 
โดยจังหวัดขอรับการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิต 
การตรวจรับรองมาตรฐานและช่องทางตลาดจากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ ได้
โดยสะดวก จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ เชื้อตาม
นโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยนรูปแบบในบาง
กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และ
พื้นที่ เพื่ อ เร่ งรัดการด า เนินการให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยว
สูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

1. ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพ
และอนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World 
Economic Forum (WEF) อยู่ในกลุ่ม 
50 อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัด
อันดับ 

ปี 2564 : 
2. ปี 2563 สัดส่วนรายได้
เมืองหลัก 74.92 : เมืองรอง 
25.08 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

 
 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 การขับเคลื่อน Happy Model 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ การด าเนินการตามเป้าหมายมี
การด าเนินการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน
ประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล  (Carbon Neutral 
Tourism) ภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance 
Scheme) ร่วมกันระหว่าง 8 หน่วยงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) และ ช่วยลดโลกร้อน 

โคร งการมี กา รด า เนิน ง านที่ ล่ า ช้ า เนื่ อ ง จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย
หน่วยงานได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดประชุมเป็น
รูปแบบออนไลน์ 

 
MS2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไม่มีโครงการภายใต้งบประมาณ พ  .ศ  . 2564 รวมถึง โครงการ
งบประมาณ พ .ศ . 2564 ไม่ได้รับการจัดสรร 

ไม่มีโครงการภายใต้งบประมาณ พ  .ศ  . 2564 รวมถึง 
โครงการงบประมาณ พ  .ศ  . 2564 ไม่ได้รับการ
จัดสรร 

 
MS3 ส่งเสริมด้านที่พัก 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ  อยู่ระหว่างการร่าง
กฎกระทรวงเพื่อเพิ่มประเภทที่พัก และมีการออกประกาศ
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม )ฉบับที่  3  (  พ  .ศ  . 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยต่อ
อ า ยุ จ า ก เ ดิ ม  5  ปี   )หมดอายุ วั น ที่  1 8  สิ ง ห า คม  2564 

 ออกไปเป็น 8 ปี 
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MS4 เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ มีโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2564 ได้แก่ โครงการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Storytelling To 
branding) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นทีเ่มืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิ่มจ านวนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อจัดท า
โครงการและกิจกรรมน าร่องเพื่อพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม  

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลเรื่องการเดินทางไปยัง
พื้นที่จังหวัดต่างๆ การเข้าพื้นที่ การท ากิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มของผู้คน รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัด 
โดยหน่วยงานเจ้าภาพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมบางประเภทเป็นรูปแบบออนไลน์ 

 
MS5 สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 
มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุตสาหกรรมเรือยอชต์และเรือ
ซุปเปอร์ยอชต์    ) Yacht and Superyacht)  : กรมศุลกากรได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส าราญและกีฬา ตามประเภท 
3 ค ภาค   4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน าเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการขยาย
ระยะการจอดเรือ โดยปัจจุบันประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผลไปจนถึง
วันที่ 30 กันยายน พ  .ศ  . 2565 รวมถึงเร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเรือส าราญ (Cruise) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าเป็น
ประเด็นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะส่งไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง โดยริเร่ิมด าเนินการหารือกลุ่มย่อยในประเด็น 1) การท่องเที่ยว
ส าราญ (Cruise) 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเรือยอร์ช (Yacht)  
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวล าน้ า (River) 

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลเรื่องการเดินทาง
ไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ การเข้าพื้นที่ การท า
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน รวมถึงการ
เดินทางข้ามจังหวัด โดยหน่วยงานเจ้าภาพมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางประเภท
เป็นรูปแบบออนไลน์ 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
1. SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs  
3. จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มี
ศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 
 

1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฆ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 42 ในปี 2565 
2. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลอญู่ใน
กลุ่มอันดับ 1 ใน 36 ในปี  2565 โดย
ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร น า น า ช า ติ
(International Institute for 
Management Development : IMD) 
3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
ในปี 2565 
4. จ านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุน
ในวงเงินมากกว่า  30 ล้ านบาทขึ้นไป 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

1 .  ปี  2 5 6 4  สั ด ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs 
ต่ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศ ลดลงมาอยู่ที่
ร้อยละ 41.7 
2. ในปี 2564 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ 38 ปรับตัวดีขึ้น
จากปีก่อน 1 อันดับ 
3. หดตัวลงถึงร้อยละ 12 ใน
ปี  2563 4 .  ใ น ปี  2 5 6 4 
จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจ
เริ่มต้นมีจ านวนรวม 46,483 
ราย เพิ่มขึ้นจากในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 
27.83 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

 
 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
 
MS1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เนินการตามแผนฯ มาตรการด้ านสิ น เชื่ อ 
ประกอบด้วย (1.1) ธปท. ภายใต้โครงการ DR BIZ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย โดยข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 มีลูกหนี้ที่อยู่ในโครงการมูลหนี้รวม 13,127 
ล้านบาทและในจ านวนนี้ ได้รับความช่วยเหลือด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้แล้ว 6,484 ล้านบาท (1.2) บสย. มี 2 โครงการ คือ 
โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ 9 (PGS 9) วงเงินค้ าประกัน 150,000 ล้านบาท โดยวงเงิน
อนุมัติค้ าประกันสะสม ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณปี 2564 
จ านวน 69,458 ล้านบาท และ 15,323 ราย ได้รับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินจากการค้ าประกัน 83,704 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษา
สภาพการจ้างงาน 358,084 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นจากการน าสินเชื่อดังกล่าวไปประกอบธุรกิจ 73,013 ราย 
ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติค้ าประกันในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 มี
จ านวน 17,281 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายในช่วงเวลาเดียวกันที่มี
จ านวน 13,000 ล้านบาท และโครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) 
วงเงินค้ าประกัน 25,000 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติค้ าประกัน
สะสม ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12,875 ล้าน
บาท และ 108,925 ราย ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจากการ
ค้ าประกัน 12,936 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 
326,752 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการน า
สินเชื่อดังกล่าวไปประกอบธุรกิจ 173,364 ราย ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติ
ค้ าประกันในไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน 5,801 ล้าน
บาท สูงกว่าเป้าหมายในช่วงเวลาเดียวกันที่มีจ านวน 1,000 ล้าน
บาท 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีข้อจ ากัด เช่น 
คุณสมบัติของ SME ผู้กู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอ
สินเชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 
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MS2 การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทลั 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เนินการตามแผนฯ การเพิ่ มผลิ ตภาพหรือ
ประสิทธิภาพของ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล โดย 1) ให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 2) พัฒนา
ระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนา SME 
 

 

 
MS3 การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไม่มีโครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึง โครงการ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับการจัดสรร 

ไม่มีโครงการภายใต้งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึง 
โครงการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับการ
จัดสรร 

 
MS4 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 
1. ด้ านการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐ  โดยมีผลการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ จ านวน 100,752 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม
2564) และสินค้า/บริการ จ านวน 661,492 รายการ (ข้อมูล ณ 
วันที่  29 กันยายน 2564) และมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. จ านวนทั้งสิ้น 
551,306 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
2. ด้าน SME ได้รับการส่งเสริมให้มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน 
เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ 

- 

 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 

 เป็นไปตามแผน  ล่าชา้กว่าแผน 
 เร็วกว่าแผน 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 
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MS5 การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน จ านวน 80 ผลิตภัณฑ์ 
และมีผู้ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม /ฝึกอบรม /แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ 
Lifelong Learning จ านวน 1,022 คน  
2. การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้ง
ทางออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการ
ท าธุรกิจออนไลน์ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ O2O 
เป็นต้น  
3. มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ข้อมูล  /ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจของ SME 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 
 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน  เร็วกว่าแผน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนในภูมิภาค 

1. อันดับความยากงา่ยในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business 
Index) ของประเทศอยู่ใน 20 อันดับแรก
ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดบั โดย 
ธนาคารโลก 
2. จ านวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business 
Center) ในประเทศไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 ต่อปี 
3. อันดับของมูลค่าการลงทนุทางตรงจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 
ใน 3 ของอาเซียน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional 
Trading/Investment Center) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพาณชิย ์

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

 
 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่าน
แดนของภูมิภาคอาเซียน โดยออกแบบและจัดท าต้นแบบของระบบ
การค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ  )National Digital Trade 
Platform) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทยและมาเลเซีย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่ง
ผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทยและมาเลเซีย อยู่ระหว่างรอ
การตอบกลับของฝ่ายมาเลเซียเพื่อลงนาม MOU ทั้ง 2 ฉบับ และ
ศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง ซึ่งได้จ้างที่ปรึกษา และ
ที่ปรึกษาได้จัดท า Inception Report ส่งแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2564  
2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ด าเนิน
ธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกับประเทศ
ในเอเชีย โดยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยการจัด
เสวนาออนไลน์ “ขนส่งผลไม้ไปจีน  ...ที่นี่มีค าตอบ ” การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นปรับปรุงร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพล
เรือน ออกแบบและจัดท าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัล
แพลตฟอร์มแห่งชาติ  )National Digital Trade Platform) 
และผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. .... 
3) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของ
ประเทศ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้าน
เ ศ รษฐกิ จ ก า รค้ า ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อมู ล  ASEAN Customs 
Declaration Document (ACDD) ผ่าน ASEAN Single 
Window การยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์  )Fully Digital) รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ออกแบบและจัดท าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แห่งชาติ  )National Digital Trade Platform) และเชื่อมโยง
ข้อมูล อิ เล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมสรรพากรและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การเจรจาเชื่อมโยงใน ต่างประเทศ การตรวจรับงาน 
เป็นต้น รวมถึงส่งผลให้ยกเลิกการจัดงานแสดงสินค้า 
โลจิสติกส์ 
2) ประเด็นด้านกฎหมายที่กรมสรรพากรจะเปิดเผย
ข้อมูลได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 

 ล่าชา้กว่าแผน  เป็นไปตามแผน 
 เร็วกว่าแผน 
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MS2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ 
รัฐสภาไทยได้มีมติให้ความเห็นชอบความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือของ
คณะกรรมการร่วม RCEP ชั่วคราว (IJC) (ระดับอธิบดี) เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินกระบวนการภายในของแต่ละ
ประเทศ 2) การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากัด มาตรฐาน และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้เอ้ือต่อการท าธุรกิจ โดยการทบทวนประเภท
ธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย จัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ในด้านที่มีผลกระทบสูง (High 
Impact) และด้านที่มีอันดับดีอยู่แล้ว (High Score) เพื่อหารือ
แนวทางการผลักดัน ต่อยอดการด าเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
การลงทุนอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular economy) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ทบทวนขอบข่ายธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ทบทวนสิทธิประโยชน์การลงทุนในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อจูงใจ นักลงทุน และปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง โดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนได้ออกประกาศ 19 ฉบับ 

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสม 
2 )  ก า ร รั บฟั ง ค ว า ม เ ห็น จ ากผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
(Stakeholders) ในแต่ละธุรกิจที่เสนอทบทวนจะมี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกัน  
3) การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีความชัดเจน 

 
MS3 การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นกัลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) การก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ามาท างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย อยู่
ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” และ
พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ระบบการให้บริการอ านวยความสะดวกในการขอ Visa และ Work 
permit เป็นการชั่วคราว ให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามา
ศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย ในรูปแบบ One Stop 

 

ล่าชา้กว่าแผน เป็นไปตามแผน    เร็วกว่าแผน 

ล่าชา้กว่าแผน เป็นไปตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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Service 
2) การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาท างานและประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยมีการพัฒนา  /ปรับปรุง  Application น าระบบ
การแจ้ง ตม .6  ออนไลน์ รวมไว้ในโครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์
บุคคล เทคโนโลยี Biometrics ให้เป็นระบบหลักในการตรวจคน
เข้าเมือง )One System) 

 
MS4 การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกนัภัยและการบริการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการ
บริการ โดยคณะกรรมการ ปปง. มีมติเห็นชอบในหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ... และให้ส านักงาน ปปง. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  (ฉบับที่  .. ) พ.ศ. ... . อยู่ระหว่าง
การศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบในการตราพระราชบัญญัติฯ ทุก
ด้าน โดยน าผลการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ เกี่ยวข้องและ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย 2) การเตรียมการรองรับ
เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร 
และการประกันภัย โดยปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รองรับ 
digital securities ซึ่งได้ยกร่างกฎหมายตามหลักการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว อยู่ระหว่างจัดให้มี
การรับฟังความเห็นเป็นการทั่วไป (public hearing) จนถึงวันที่ 
23 ส.ค. 64 3) การอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมกับ
ภาครัฐ โดยยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fully Digital) รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ
ออกแบบและจัดท าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แห่งชาติ (National Digital Trade Platform) 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ - 
ขยายระยะเวลาของแผนการจัดประชุมเพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และท าให้
เกิดความล่าช้าในการเจรจาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับ
ต่างประเทศ - มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม เช่น การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
เป็นระบบออนไลน์ ท าให้บางหน่วยงานต้องมีการ
ประชุมมากกว่า 1 คร้ัง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจบุัน 
สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะและความ
พร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF)  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในปี 2565 

ปี 2564 : ไม่มีการจัดเก็บ 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 ออกแบบหลักสูตรปรญิญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษาในกา่กับของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน       

2.สภาหอการค้าไทย       
3.สภาอุตสาหกรรม       
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวฒุิวิชาชีพ) 
5. 4 ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )      
6. สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ.)  

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
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สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนนิการตามแผนฯ 
1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) อยู่
ระหว่างด าเนินการเปิดรับข้อเสนอจากสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อเข้า
ร่วมโครงการ 
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนของประเทศด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยการประชุมหารือคณะกรรมการต่างๆ อาทิ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF) คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาก าลังคน (Industry 
Competency Board) คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ท าให้หลาย
หลักสูตรต้องเลื่อนการเรียนการสอนออกไป 

 
MS2 ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill ) ส่าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

1.กระทรวงแรงงาน       
2.สภาหอการค้าไทย       
3.สภาอุตสาหกรรม       
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวฒุิวิชาชีพ) 
5. 4 ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )      
6. สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ.)      

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) โครงการจัดท าชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ กลุ่ มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิตอล  )จ านวน  3 0 
คุณวุฒิ   (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อ  15  ม  .ค .6 4 และจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์  
2) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชี

)ได้แก่ มาตรฐานอาชีพ สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ สมรรถนะ

เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานและการรวมตัวของคนหมู่มาก 
จึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ 

ล่าชา้กว่าแผน เป็นไปตามแผน    เร็วกว่าแผน 
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ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สมรรถนะหลักในการท างาน และ 
มาตรฐานสมรรถนะขับขี่ปลอดภัย  (โดยมีผู้ผ่านการประเมิน  7 ,158 

คน และไม่ผ่านการประเมิน 2,362 คน 3) โครงการเสริมสมรรถนะ
แรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการการท างานในศตวรรษที่ 21 มีผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 5,932 คน คิดเป็นร้อยละ 93.27 ของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด จ านวนผู้จบฝึก 5,130 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.48 ของผู้เข้ารับการฝึก 

MS3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

เป็นการด าเนนิการในปีงบประมาณ 2565 
 

 

MS4 สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

เป็นการด าเนนิการในปีงบประมาณ 2565 
 

 

 
 

การด่าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการการด าเนินปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

อันดับของประเทศด้าน
ความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

(SDGs) 

ไทยอยู่ในอันดับต่่ากว่า 
50 ประเทศแรกของโลก 

ปี 2564 = ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดบัที่ 43 

กาก 165 ประเทศทั่ว
โลก 

ที่มาของข้อมูล :  
Sustainable 

Development 
Report 

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

3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและ
ฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็น
ฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิก 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันดับความหลากหลายทาง
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถ่ินที่

อยู่ในระดับโลก (BHI) 

ไทยอยู่ในอันดับต่่ากว่า 
114ประเทศแรก 

ของโลก 

ปี 2563 = ไทยอยู่
ระดับท่ี 114 กาก 

180 ประเทศทั่วโลก 
ที่มาของข้อมูล : 

มหาวิทยาลัย Yale 4. เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการ
พัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
2. การบริหารกัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายกังหวัด 
3. การบริหารกัดการน้่าเพ่ือสร้างเศรษฐกิกชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
4. ปฏิรูประบบการบริหารกัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1.) หยุดยั้งและป้องกันการ

ท าลายทรัพยากรป่าไม้
ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
รู ป แ บ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2.) ป่ า อ นุ รั ก ษ์  ป่ า
เศรษฐกิจ ป่ าชุมชน 
และพื้นที่สีเขียวในเขต
เ มื อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น มี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

3.) จัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ ง
เกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่ า ไ ม้ ข อ ง รั ฐ ทุ ก
ประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

4.) อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ ใ ช้
ผลิตผลจากป่าไม้และ
ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ ก า ร
บริการของระบบนิเวศ
ป่าไม้มีอัตราขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม 

1.) ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่ป่า
ไม้ 

2.) การติดตามและตรวจสอบการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
โดยใช้เทคโนโลยี 

3.) ภู มิ ส า รสน เทศ  บั นทึ กข้ อมู ล
ทรัพยากรป่ า ไม้ ใกล้ เว ลาจริ ง 
(Near real time) และ
ด า เ นิ น ก า ร แ ส ด ง ผ ล ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 

4.) ข้อมูล เชิ งพื้ นที่ ป่ าอนุ รั กษ์  ป่ า
เศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองและชุมชน 

5.) อง ค์ ก ร หรื อ ก ล ไ ก ที่ มี ภ า ร กิ จ
รับผิดชอบการประเมินและการ
รายงานพื้นที่ป่าไม้ของชาติทั้ ง
ระบบในแต่ละช่วงเวลา 

6.) กล ไกทา ง เศรษฐศาสตร์ แล ะ
ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้ครบวงจรมาตรการหรือกลไก
ทางนโยบายหรือกฎหมายเพื่อจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 

7.) แนว เขตที่ ดิ นป่ า ไม้ของรั ฐทุ ก
ประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวเขตในพื้นที่จริง 
และมีเอกภาพ 

8.) ปริมาณพื้ นที่ ป่ า ไม้ที่ มี ร าษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
เ ป็ น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมาย 

9.) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรืออัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและ
การบริการของระบบนิเวศป่าไม้ 

 

1.) โดยไตรมาสที่4 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

2.) มีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล  สถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ในการก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้
ไม่ให้มีการบุกรุกท าลายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(SMART Patrol) และการลาดตระเวน
ครอบคลุม (patrol coverage) 

3.) มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลา
จริง (Near real time) และมีการใช้ประโยชน์
ฐานข้อมูล 

4.) มีข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สี
เขี ยวนอกเขตอนุ รักษ์  (ชุมชนไม้มีค่ า -ป่า
ครอบครัว) มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความ
สมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนการแสดงระบบนิเวศ 
8 แปลง 

5.) องค์กรที่ รับผิดชอบภารกิจ ได้แก่  อุทยาน
แห่งชาติฯ ๑๓๓ แห่ง - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
๖๐ แห่ง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๙๖ แห่ง 

6.) ได้มีการด าเนินการเชิงรุกในปี ๒๕๖๔ ตาม
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร  

7.) ได้มีด า เนินการเสนอข้อมูลรายชื่อชุมชน
เป้าหมายและข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ดิน แก่
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
ที่ประชุมได้มีก าหนดพื้นที่เป้าหมายของทช. 
จ านวน 64 ชุมชน เนื้อที่ 573-3-78 ไร่ และ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มี
มติ รับทราบแล้ ว เมื่ อคราวประชุม  ครั้ งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

8.) ได้มีการหยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึด
คืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 18,351 ไร่ ทวงคืนพื้นที่ได้ 
2,578.10 ไร่ จ านวน 87 คดี มีผู้ต้องหา 14 
ราย 9. รื้อถอนและท าลายพืชผลอาสินในพื้นที่
บุกรุกป่าชายเลนด าเนินการได้ จ านวน 97 
แปลง เป็นพื้นที่ 5,526.48 ไร ่

9.) โครงการทบทวนอัตราอากรขาออกของสินค้าไม้
เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกและแข่งขันกับ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๑  เพิ่มและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย (BR0601) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
 ต่างประเทศได้ อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนค า

นิยามของไม้แปรรูปในมิติต่าง ๆ เพิ่มเติมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยกร่าง
ประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดและยกเว้น
อากรขาออกไม้ โดยจะส่งร่างดังกล่าวให้ สศค. 
ประกอบการน าเสนอกระทรวงการคลังและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม
มติคณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ต่อไป 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง / ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1.) มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near 

real time) และมีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล สถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ในการก ากับดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุก
รุกท าลายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการประมวลผล
การเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่
อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่  4 ไม่พบการ
เปลี่ ยนแปลง ทั้ งนี้  สรุปปี งบประมาณ พ.ศ . 2564 
ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 562 ครั้ง วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มากกว่า ร้อยละ 90 ตรวจสอบแล้ว ไม่พบร่องรอยการใช้
ประโยชน์ จ านวน 121 แปลง เนื้อที่ 651.39 ไร่ และผล
การวิเคราะห์พื้นที่ป่าเพื่อติดตามการบุกรุกมีความถูกต้อง 
ร้อยละ 85 ของพื้นที่เป้าหมาย 

2.) พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ 

 
1.) ความละเอียดของภาพจาก Landset-8 ไม่

สามารถประมวลผลพื้นที่ที่มีการบุกรุกขนาด
เล็กกว่า 900 ตร.ม. และคุณภาพการสะท้อน
แสงของ Landset-8 ในช่วงเวลาแตกต่างกัน 
ส่งผลให้การประมวลผลไม่สามารถพบการบุก
รุกของพื้นที่ เมื่อน าภาพ 2 ช่วงเวลามา
เปรียบเทียบกัน 

2.) ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศมี
จ านวน 9 ศูนย์ ซึ่งหน่วยงานภูมิภาค 1 
หน่วยงาน มีพื้นที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์
และการประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก ทั้งนี้ 
ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศควรตั้งตาม
กรอบ คือจ านวน 21 ศูนย์ แต่เนื่องจากติดขัด
ปัญหาเรื่องงบประมาณและเรื่องครุภัณฑ์ที่

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1,2,3,4 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง / ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(SMART Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์ ในปี 2564 จ านวน 
213 แห่ง การลาดตระเวนครอบคลุม (patrol coverage) 
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป้าหมาย ปี 25654 ด าเนินการได้ร้อย
ละ 86.15  

3.) จัดตั้งจุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน 
ตรวจปราบปรามป้องกันการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 125 จุด  

4.) ลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนี้  อุทยาน
แห่งชาติฯ 133 แห่ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง  

5.) ขยายผลจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวไปยังพื้นที่ป่า
อนุรักษ์กลุ่มป่าภูเขียว - น้ าหนาว จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 
โดยสร้างต้นแบบเกษตรยั่งยืน จ านวน 133 ราย  

6.) ลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า 
จ านวน 38 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 
แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 12 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่
ล่อแหลมอย่างเข้มข้น โดยในปี 2564 พบการกระท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับไม้พะยูงจ านวน 79 คดี ผู้กระท าผิด 81 
คน ตรวจยึดไม้พะยูง จ านวน 535 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม  

7.) หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก 
18,351 ไร่  

8.) ทวงคืนพื้นที่ได้ 2,578.10 ไร่ จ านวน 87 คดี มีผู้ต้องหา 14 
ราย  

9.) รื้อถอนและท าลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน
ด าเนินการได้ จ านวน 97 แปลง เป็นพื้นที่ 5,526.48 ไร่  

10.) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีสว่นร่วม
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยด าเนินการชิงเก็บ 
1,200 ตัน ท าให้จุด hotspot ลดลง กว่าร้อยละ 50 จากปี
ที่ผ่านมา  

11.) พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกและฟื้นฟู จ านวน 130 ,124 ไร่ 
และมีพื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปลูกฟื้นฟู จ านวน 2 ,534 
ไร ่

ต้องรองรับกับศูนย์ที่จะก่อตั้งใหม่ 
3.) รูปแบบของการวิเคราะห์และการประมวลผล

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ปัจจุบันยังมี
กระบวนการที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางของบุคลากรมาเป็นเครี่องมือในการ
ด า เนินการ  รวมไปถึ ง เทคโนโลยีมี การ
เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจ าเป็นต้องมีการอบรม
เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น 

4.) สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ท าให้
บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 

5.) ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณใน การ
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 – 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

MS2 บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง / กรมที่ดิน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1.) ด าเนินการส ารวจการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้ว

เสร็จจ านวน 4.27 ล้านไร่  
2.) การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าไม้จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายล าดับรองประกอบ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และ
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
มาตรา 121 ซึ่งจะก าหนดขั้นตอนการพิจารณา และคุณสมบัติของบุคคล
ที่อยู่อาศัยหรือท ากินในชุมชน รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
อยู่อาศัยหรือท ากินเพื่อการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ และการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

3.) การจัดหาที่ดินท ากิน (รถไฟขบวนที่ 1) จัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบาย คทช. จ านวน 1.8 ล้านไร่ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 - 
2564 และด าเนินการเชิงรุกในปี 2564 ตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก 2.1 ล้านไร่ รวมพื้นที่ที่ได้
ด าเนินการ จ านวน 3.9 ล้านไร่  

4.) การจัดที่ดินท ากินในพื้นที่ป่าไม้ตามมติ ค.ร.ม. 26 พ.ย. 2561 (รถไฟ
ขบวนที่ 2 และ 3) ด าเนินการดังนี้ - ส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 8,313 หมู่บ้าน (ปี 2563 จ านวน 4,513 หมู่บ้าน ปี 2564 
จ านวน 2,000 หมู่บ้าน) - จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 
ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินท ากิน จ านวน 1,250 หมู่บ้าน 

5.) จัดที่ดินเพื่อการอยู่ อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนตามนโยบาย คทช. 
ด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจรังวัดและจัดท าข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 68 ชุมชน 
เนื้อที่รวม 1,026-3-34 ไร่ ด าเนินการเสนอข้อมูลรายชื่อชุมชนเป้าหมาย
และข้อมูลแผนที่ขอบเขตที่ดิน แก่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มี
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายของทช. จ านวน 64 ชุมชน เนื้อที่ 573-3-78 ไร่ 
และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติรับทราบแล้ว เมื่อ
คราวประชุม คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  

6.) โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการ
บุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 มีแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินท า
กินและที่อยู่อาศัย จ านวน 117 แปลง มีครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัด
ที่ดินเพื่อเข้าท าประโยชน์และอยู่อาศัย จ านวน 101 ครัวเรือน โดยผล
การด าเนินงานสะสมไตรมาส 1-4 มีแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย จ านวน จ านวน 1,895 แปลง มีครัวเรือนที่
ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท าประโยชน์และอยู่อาศัย จ านวน 
1,624 ครัวเรือน มีการสร้างถนนลูกรัง 84.195 กิโลเมตร และขุดสระน้ า 
44,946 ลูกบาศก์เมตร 
 

 

 
1.) ระบบวนเกษตรเป็นการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ให้ มีความเหมาะสม ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาใน การปรับเปลี่ยนให้เกิด
เป็นระบบและเป็น พื้นที่สีเขียว 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

MS3  พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมทรัพยากรธรณี / 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / กรมที่ดิน / ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องค์การมหาชน) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / กรมธนารักษ์ / 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / กรมทรัพยากรน้ า 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1.) ด าเนินการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ได้ร้อยละ 95 

จากเป้าหมายด าเนินการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่า
ชุมชน และราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการป่าชุมชน 250 ป่าชุมชน  

2.) ปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่เสื่อมสภาพฟื้นฟูโครงสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ า  ปลูกป่าไม้ใช้สอย  ปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ และปลูกป่าทั่วไป (200 ต้น/ไร่) คืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ าไว้
ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ า และท าให้มี
น้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอตลอดปี ในปีงบประมาณ 2564  
ด าเนินการได้จ านวน 28,700 ไร่ 

3.) มีชุดข้อมูลธรณีวิทยาระบบถ้ าในพื้นที่ป่านันทนาการ 3 ระบบ
ถ้ า (ระบบถ้ าธารน้ าลอด จังหวัดชุมพร ระบบถ้ าในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และระบบถ้ าปาฏิหาริย์ จังหวัด
อุบลราชธานี)  

4.) ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคาม
ของประเทศได้รับการรวบรวม และอนุรักษ์ไว้ ดังนี้ พืชหายาก
และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จ านวน 408 ชนิด กล้วยไม้ จ านวน 
615 ชนิด และขิงข่า จ านวน 262 ชนิด มีทรัพยากรพันธุ์พืช
หายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์ 
ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย และสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืน
ถิ่น ด าเนินการได้รวม 37 ชนิดสะสม และมีแหล่งอนุรักษ์และ
จัดแสดง แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
รองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 
จ านวน 5 แห่ง  

5.) มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 33,586 ไร่  
6.) มีการสนับสนุนกล้าไม้ 158,470,000 กล้า  
7.) เกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว และมี

การขยายตัวในลักษณะเครือข่าย 4 ภูมินิเวศ  
8.) สง่เสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตเร็วและไม้โตช้า) 

จ านวน 16,000 ไร่ 9.) มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมด าเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 5,258 ไร่  

9.) โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 ในที่ราชพัสดุ
เขตคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 259-0-0 ไร่ - พื้นที่ก่อสร้างที่ 1 
เนื้อที่ประมาณ 160 ไร่  ปัจจุบันเตรียมส่งมอบให้
กรุงเทพมหานครดูแลต่อไป - พื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 
103 ไร่ ก าหนดแล้วเสร็จเมษายน 2565 12. การส่งเสริม
ระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินด าเนินการได้ 45,000 ไร ่

 
1.) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 

ท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
การออกส ารวจพันธุ์ไม้ การจัดกิจกรรมการ
ฟื้นฟูคืนถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงการ
ก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ซึ่ง
กองทัพบกไม่สามารถโยกย้ายแรงงานข้ามพื้นที่ 
ท าให้จ าเป็นต้องชะลองานบางส่วน รวมทั้ง
ชะลองานในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เพื่อโยกย้าย
ก าลังพล แรงงานไปด าเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง
ที่ 1 ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ไม่
สามารถด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงาน
ที่ก าหนด และยังส่งผลให้ไม่สามารถจัดเตรียม
งานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 
2564 ได้ตามก าหนดเวลาเดิม  

2.) ระบบวนเกษตรเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มี
ความเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นระบบและเป็นพื้นที่สี
เขียว 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)  / 
กรมสรรพากร / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1.) การจัดท าข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์BD ใน

พื้นที่กรรมสิทธิ์ Privately Protected Areas (PPA) และ 
Private-Land Conservation Areas (PLCA) มีข้อเสนอ
เชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ  

2.) การส ารวจข้อมูลและแปรค่าความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวนอก
เขตอนุรักษ์ (ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว) มีข้อมูลระดับแปลงที่
แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนการแสดงระบบนิเวศ 8 
แปลง  

3.) โครงการทบทวนอัตราอากรขาออกของสินค้าไม้เพื่อให้ไทย
สามารถส่งออกและแข่งขันกับต่างประเทศได้ อยู่ระหว่าง
การศึกษาทบทวนค านิยามของไม้แปรรูปในมิติต่าง ๆ เพิ่มเติม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยกร่างประกาศ
กระทรวงการคลังเพื่อลดและยกเว้นอากรขาออกไม้ โดยจะส่ง
ร่างดังกล่าวให้ สศค. ประกอบการน าเสนอกระทรวงการคลัง
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเ ห็นชอบ ตามมติ
คณะกรรมการ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ต่อไป 

 

 
1.) ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-๑๙ และ WFH 

๑๐๐% ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงไตรมาส  ๒-
๓  (ระยะเวลา ๖ เดือน) 

2.) ไม่สามารถลงพื้นที่ชุมชนและไม่สามารถจัดจ้าง
ที่ปรึกษาได้ตามแผน  

3.) มี ก า รป รั บ วิ ธี ก า รด า เ นิ น ง าน โ ด ย ใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมแทนการลงพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (BR0602) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงมหาดไทย 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
1) มีความชัดเจนที่ เป็นรูปธรรมในการ

ก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด และการก าหนดพื้นที่ทางทะเล
ของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล 

2) การจั ดท ากฎหมายเพื่ อรองรับการ
ก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 

3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ 
และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขต
ทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

1) ต้นฉบับแผนที่การจ าแนกเขตทาง
ทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

2) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
การก าหนดเขตจังหวัดในทะเล 

3) หลักสูตรการศึกษาที่บรรจุเรื่องเขต
ทางทะเลและชายฝั่ง 

4) จ านวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
และจ านวนกิจกรรมร่วมของภาค
ประชาสังคม 

อยู่ ระหว่ า งการจัดท าแผนที่ การ
จ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการก าหนดเขตจังหวัดใน
ทะเล 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1,2,3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

1) คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเลเห็นชอบ
ร่างแผนที่เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเลและบันทึกข้อตกลงรายจังหวัด จ านวน 
20 คู่จังหวัด (ยกเว้นคู่จังหวัด กระบี่-พังงา) ในหลักการตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด
และปรับปรุง พื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ระดับจังหวัด และ กทม. 
จัดท าขึ้น โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถแก้ไข รายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
ได้หากตรวจพบ ก่อนน าเสนอคณะท างานยกร่างกฎหมาย เพื่อก าหนดพื้นที่ เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล เพื่อด าเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป  

2) ส าหรับคู่จังหวัดที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ จ.กระบี่- จ.พังงา กรมการปกครองแจ้ง
ให้ จ.กระบี่ และ จ.พังงา ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติแนวเขต 
การปกครองของทั้งสองจังหวัดร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติ  

3) จ.พังงา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ ปัญหาแนวเขตการปกครองของ
ทั้งสองจังหวัด ระหว่าง จ.พังงา และ จ.กระบี่ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2564 โดยจากการ 
ประชุมของคณะกรรมการฯ มีการน าเสนอข้อมูลของทั้งสอง จังหวัดในหลายประเด็น 
ท าให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง สอง
จังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลพยานหลักฐาน ความเป็นมาเพื่อหาข้อสรุปในการ
จัดท าแนวเขตการปกครอง ร่วมกัน4.) กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาหาข้อยุติ แนวเขตการปกครองระหว่าง จ.พังงา และ จ.กระบี่ (ต.เกาะยาวน้อย 
อ.เกาะยาว จ.พังงา – ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่) เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูล
พยานหลักฐานความเป็นมา เพื่อหาข้อสรุปในการจัดท าแนวเขตการปกครองร่วมกัน 
พร้อมทั้งให้คณะท างานร่วมสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง  พร้อมความเห็นในทุก
ประเด็นให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อไป โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 
ก.ค. 2564)  

4) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการด าเนินการหาข้อยุติฯ ให้แก่ 
จ.พังงา และ จ.กระบี่ ออกไปอีก 30 วัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 ก.ค. 
2564)  

5) กรมการปกครองอยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการ หาข้อยุติฯ ให้แก่ จ.พังงา และ จ.กระบี่ เนื่องด้วย
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการดังกล่าวออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

6) กรมการปกครอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนิน โครงการก าหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,000,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  ต่อการจัดท าเขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และ 
ประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มเป้าหมายจาก 22 จังหวัด และ กทม. จ านวน 644 คน แบ่ง
การจัดประชุมเป็น 3 คร้ัง  

 

1) ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 คู่จังหวัด คือ จ.
ก ร ะ บี่  แ ล ะ  จ . พั ง ง า 
เนื่ องจากมีการน า เสนอ
ข้อมูลของ ทั้งสองจังหวัดใน
หลายประเด็น  ท า ใ ห้ ไม่
สามารถหาข้อยุติฯ ที่เป็นที่
ยอมรับ ของทั้งสองจังหวัด
ได้  

2) สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 เป็น
อุปสรรค ต่อการด าเนินการ
จัดประชุมเพื่อ หาข้อยุติฯ 
ท าให้ต้องขยายระยะเวลา 
การด าเนินการหาข้อยุติฯ 
ออกไป จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย  

 

 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS2 การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
คณะท างานยกร่างกฎหมายเพื่อก าหนดพื้นที่เขตการปกครอง ของ
จังหวัดทางทะเล ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 
2564 โดยที่ประชุมมีมติที่ส าคัญดังนี้  
1) เห็นชอบรูปแบบการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ก าหนด เขตการปกครอง

ของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... โดยมีรูปแบบ ที่มีการจัดท าแผน
ที่แนบท้าย  

2) ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. (คณะท างาน)  มี
ข้อสังเกตว่า ผลทางกฎหมายในการก าหนดพื้นที่ เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเลครั้งนี้ หากมีการ ก าหนดพิกัด
ทะเลอาณาเขตของจังหวัดทางทะเลของไทย ซึ่งระบุชัดเจนลง
ในแผนที่แนบท้ายของกฎหมายระดับ พ.ร.บ. อาจส่งผลต่อการ
จ ากัดการอ้างสิทธิสูงสุดของทะเล อาณาเขตของไทย อีกทั้งอาจ
ท าให้ประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ด้วย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทย
กับประเทศ เพื่อนบ้านที่อยู่ระหว่างการด าเนินการได้ จึงขอให้
พิจารณา ทบทวนการระบุพิกัดขอบเขตทะเลอาณาเขตของไทย 
ในแผนที่แนบท้ายดังกล่าว  

ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการ
ต่างประเทศ (คณะท างาน) มีข้อสังเกตว่าผลทาง
กฎหมายในการก าหนดพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลครั้งนี้ หากมี การก าหนดพิกัดทะเล
อาณาเขตของจังหวัดทางทะเลของไทยซึ่งระบุ
ชัดเจนลงในแผนที่แนบท้ายของ กฎหมายระดับ 
พ.ร.บ. อาจส่งผลต่อการจ ากัดการอ้างสิทธิสูงสุดของ 
ทะเลอาณาเขตของไทย อีกทั้ง อาจท าให้ประเทศ
เพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาแบ่งเขต ทางทะเล
ระหว่างไทยกับประเทศ เพื่อนบ้านที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนการระบุ
พิกัดขอบเขตทะเลอาณาเขตของไทยในแผนที่แนบ
ท้ายดังกล่าว  

 
 

MS3  บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) / กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม / กระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงาน
เลขาธิการวุฒทิสภา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ   

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอ่ียมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 12/2564 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex Meeting) โดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นปฏิรูป การบริหารจัดการเขตทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัด เป้าหมายย่อย การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมประชุม โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางในปี พ.ศ. 
2565 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (BR0603) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงมหาดไทย 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
1) การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถ

พึ่งพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่การ
สร้าง เครือข่ายการบริหารจัดการน้ า
ร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟู
เส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนือ
อ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ า
ซับประดู่ 

2) การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายผลการบริการจัดการน้ าในพื้นที่
นอกเขตชลประทานอ่ืนต่อไป 

1) ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนือ
อ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่าง
เก็บน้ าซับประดู่มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ จัดการน้ าของ
ตนเองอย่างสมดุล 

2) การปรับปรุงกลไกการท างานใน
รูปแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการใน
พื้ นที่ ทุ กภาคส่ วนที่ เพิ่ ม ความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น 

ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่าง
เก็บน้ ารับมือกับมวลน้ าฝนสะสมจาก
อิทธิพลของพายุโซนร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3,4 MS1 MS2 

MS1 MS2 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ 
เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพืน้ที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ าและการ
ใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ า และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1.) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คัดเลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้าง ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นใน พื้นที่ล าเชียงไกร อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ซบัประดู่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

2.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง ให้จังหวัดนครราชสีมา
ด าเนินการตาม ขั้นตอนและวิธกีารภายใต้แผนปฏิรูป ประเทศ
ในระดับพืน้ที่บรรลผุลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยให้จังหวัด 
นครราชสีมาด าเนนิการตามแผนแล้ว รายงานผลตามแบบ
รายงานทุกสิ้น ไตรมาสจนกวา่การด าเนินการจะแล้วเสร็จ 

3.) สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ได้ด าเนิน
โครงการจัดการน้ าชุมชน สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ชุมชนบา้นหนอง
จอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จตามแผนงาน
ปีงบประมาณ 2564 (ความก้าวหน้า ร้อยละ 100) • ชุมชน
ด าเนินการจัดสร้างฝายแกนดินหินก่อ และฝายผสมผสาน
ประเภทคอกหมูแกนดิน จ านวน 38 จุดแล้วเสร็จ • ท าให้
ปริมาณน้ ากักเก็บเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
สร้างความชุ่มชืน้และฟื้นฟปู่าตน้น้ าของชุมชน จ านวน 200 ไร่ 
มีผู้ได้รับประโยชน์ 3 ชุมชน รวม 800 ครัวเรือน ประชากร 
2,700 คน พื้นที่เกษตร 500 ไร่ 

ข้อจ ากัดที่ส าคัญคือศักยภาพและความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือ
เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ 
ให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ ความพร้อมของเคร่ืองมือ
อุปการณ์ หรือความพร้อมด้านบุคลากรในแต่ละ
พื้นที่ เป็นต้น 
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MS2 แต่งตั้งคณะท างานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนก าหนดแผนงานการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าชุมชนในบางพื้นที่
แล้ว เช่น ชุมชนบ้านหนอกจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 
โดยปัจจุบันได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ และ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมิตรภาพ ในการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ า
อ่างเก็บน้ าซับประดู่ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง ฟื้นฟูรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ า สร้างความชุ่มชื้นและอุดม
สมบูรณ์ต่อระบบนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่
อยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าต้นน้ า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยังไม่สามารถด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการในทุก
พื้นที่เป้าหมายได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ 

 
MS3 ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และ
พลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่มพื้ นที่ป่า
ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผล
ทางการเกษตรผันผวน 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมป่าไม ้

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงยังไม่มีการด าเนินการ
บริหารจัดการในชุมชนที่ เหมาะสมกับภูมิสั งคมตามแนว
พระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ 
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท า
การเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จาก
ผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบ
จากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทาง
การเกษตรผันผวน 
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เป็นไปตามแผน 
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MS4 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็น
ระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

จัดตั้งโครงการศึกษาเกณฑ์การออกแบบทางวิศวกรรมและ  ภูมิ
สถาปัตยกรรม เพื่อก าหนดรูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น้ าล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
(BR0604) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
1.ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่า
มาตรฐาน 
2.การยกเลิกประกาศเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไป
ตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
กฏหมายที่เก่ียวข้อง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษทาง
อากาศบริเวณพื้นที่ที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ในเดือนสิงหาคม 2564 พบปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมงมีค่า
ระหว่าง  5 – 51 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน
170 bbp) 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
 
MS1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1.) ทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ 
2.) จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม

มลพิษ  
3.) ใช้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน

1.) โครงการด า เนินล่ าช้ า เนื่ องจากท าร่วมกัน
ด าเนินงานหลายหน่วยงาน 
และยังมีประเด็นของงบประมานที่ขอ แต่ไม่ได้
ตามแผนเนื่องจากขาดความพร้อมของตั ว
โครงการ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1,2,3 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เป็นกลไกการด าเนินงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

4.) มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การและมาตรการลดและขจัดมลพิษ  

5.) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ และก าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่
สามารถด าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ ประสาน
ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดและ
ขจัดมลพิษที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

6.) พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ร่างค าสั่ง
คณะอนุกรรมกรรมการก ากับดูแลและติดดามผลการด าเนินงาน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่น าร่องในเขตควบคุม
มลพิษจังหวัดระยอง ที่ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด และเพื่อเร่งรัดการด าเนินการควบคุม 
ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่ ที่ มีปัญหามลพิษ จึ ง เ ห็นควร
ก าหนดให้พื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
และเทศบาลต าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่น าร่องใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง เพื่อเป็น ต้นแบบและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐาน และสร้างความเชื่อถือและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ 

2.) ขาดอ านาจสั่ งการระหว่า งหน่วยงานขณะ
ด าเนินงาน  

3.) ไม่ได้รับการตอบรับระหว่างหน่วยงานที่ติดต่อ
ประสานระหว่างหน่วยงาน 
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7. ด้านสาธารณสุข 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  

 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ์ 

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะ จิตส านึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
ของประชากร 

ร้อยละ 50 
 

ปี 2564 = ร้อยละ 82.06 
ที่มาของข้อมูล :  

กรมอนามัย 

2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่
จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุม

ด้วยบริการผู้ปว่ยนอก 
(Ambulatory Care Sensitive 

Conditions : ACSC) ลดลง 
สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ 

ไม่เกินร้อยละ 100 
 

ปี 2562 = ไม่เกินร้อยละ 100 
ที่มาของข้อมูล : 

กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2564 = 2,760 หน่วย 
ที่มาของข้อมูล  : ส านักงาน

สนับสนนุระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ (สสป.) 

3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดี
ขึ้น 
 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบ 
บริการสุขภาพ 

อันดับที่ 1 ใน 25 
 

ปี 2564 = อันดับที่ 13 จาก 
89 ประเทศ 

ที่มาของข้อมูล : CEOWORLD 
Magazine’s Health Care 

Index 
4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมี

ความเหลื่อมล้ าลดลง 
ดัชนีความก้าวหนา้ของการพัฒนา

คนด้านสุขภาพ 
ทุกจังหวัด ไม่ต่ ากวา่ 

0.67 
 

ปี 2563 = 0.6078 
ที่มาของข้อมูล : 

ส านักพฒันาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ 
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

 

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้
สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด) 

การจัดอันดับประเทศที่ฟื้นตัวจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เพิ่มเป็นร้อยละ 5 
 

ปี 2562 = เพิ่มเป็นร้อยละ 5 
ที่มาของข้อมูล : 
กรมควบคุมโรค 

ปี 2564 = อันดับที่ 51 จาก 
184 ประเทศ 

ที่มาของข้อมูล : Pemandu 
Global COVID-19 Index 

(GCI) 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้าน

สุขภาพ 
2. การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรค

ไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 
3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบ

สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืน

ด้านการเงินการคลัง 
5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน

และท้องถิ่น 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่ เพื่อความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน, กองด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประเทศมีระบบงานความ
มั่นคงด้านสุขภาพและระบบ
จั ดการภาวะฉุ ก เฉิ นด้ าน
สาธารณสุข ที่ครบวงจรและ
บูรณาการ เพ่ือยกระดับความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
(National Health Security) 
สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มี
ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ภ า พ  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และปลอดภัย เพ่ือปกป้อง
ชีวิต สวัสดิภาพ และความ
เป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน 

1. ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหาร
สถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่ และ
สามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่างมี
เอกภาพ(ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 
คือ 27 จังหวัด และค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2565 คือ 60 จังหวัด)  

ปี 2564 : ระดับความส าเร็จในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัด  
ร้อยละ 100 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

2. มีแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้าน
สุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ครม. 

ปี 2564 : มี (ร่าง) แผนบูรณาการฯ 
และเตรียมน าเสนอแผนต่อครม.
ต่อไป 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

3. ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical 
information ได้แบบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

ปี 2564 : มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทีส่นับสนุนการด าเนินงานด้าน
สุขภาพและสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้แบบ 
realtime ทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

4. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 
21 วัน 

ปี 2564 : จังหวัดที่สามารถควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน 
มี  ร้อยละ 88.31 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

5. อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 
2565 

ปี 2564 : ร้อยละ 0.1 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

6. แผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบ
จาก ครม. 

ปี 2564 : มี (ร่าง) แผนปรับปรุง
โครงสร้างการท างานฯ และเตรียม
น าเสนอแผนต่อครม.ต่อไป 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการ ซึ่งด าเนินงานภายใต้
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inci-dent Command 
System : ICS) โดยให้ทุกเขตสุขภาพจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation 
Center : EOC)  เพ่ือด าเนินนการบัญชาการในการตอบโต้สา
ธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในทุกภาวะฉุกเฉิน  

ทั้งนี้ ไดม้ีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ 
ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ อาทิ กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
และวิชาการ (STAG) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) กลุ่มภารกิจการส ารอง
เวชภัณฑ์ และส่งก าลังบ ารุง (Logistic) กลุ่มภารกิจประสานงาน
และเลขานุการ  )Liaison) เป็นต้น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการ

 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงมีการ
ปรับแผนการด าเนินงานในขั้นตอนการติดตามการ
ด าเนินงาน  การสั่งการหรือการมอบหมายเป็น
รูปแบบการจัดประชุมแบบออนไลน์ (Video 
Conference) 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS3 
MS4 

MS2 MS1 

MS1 

MS5 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 
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อ านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก ากับ และติดตามประเมินแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ การตัดสินใจยกระดับ/ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ และการ
ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข  

 
MS2 มีแผนบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะ

ฉุกเฉิน  
ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพของประเทศ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
องค์การเภสัชกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานร่วมด าเนินการได้
ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญจ าเป็น ส าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพของประเทศ  

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่ง (ร่าง) แผนบูรณา
การฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน แล้วจะด าเนินการติดตาม
และรวบรวมผลการทบทวน (ร่าง) แผนบูรณาการฯ เพ่ือ
เตรียมยก (ร่าง) แผนบูรณาการฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ในการจัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการฯ มี

หน่วยงานร่วมด าเนินการจ านวนมากส่งผลให้
ต้องใช้ระยะเวลานานในการการทบทวน (ร่าง) 
แผนบูรณาการฯ ทั้งหมด ดังนั้น ทางกระทรวง
สาธารณสุขควรเร่งรัดติดตาม และรวบรวมผล
การทบทวน (ร่าง) แผนบูรณาการฯ 
 

 
MS3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ 

realtime ครบทุกองค์ประกอบท้ังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขได้รับบริการระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ (Government Data Center and Cloud 
service : GDCC) 
ทีพั่ฒนาโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 
30,079 VM หรือ 25,452 vCPU (เกินค่าเป้าหมายที่ 
12,000 VM) สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ 
273 กรม รวม 625 หน่วยงาน คิดเป็น 2,461 ระบบงาน  

 
โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและ

สารสนเทศภาครัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มี
ระบบงานย่อยหลายระบบเกี่ยวข้องกัน และใช้
งบประมาณจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน ตลอดจนเกิด
ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากผู้เสนอ

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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ในส่วนของระบบบริหารจัดการ Big Data กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งและพัฒนาสถาบัน
ส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : GBDi) เพ่ือให้บริการ
ด้านการบริหารข้อมูล Big Data โดยขณะนี้ได้ให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐไปแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ (คิดเป็น
ความก้าวหน้าร้อยละ 81)  และอยู่ระหว่างการให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐอีก 7 โครงการ 

ราคาเสนอรายการตามขอบเขตของงานไม่
ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2564 และไม่มีงบประมาณท่ีจะ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 จึงต้องชะลอการ
ด าเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศภาครัฐ 
 
 

 
MS4 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนของผู้เดินทางเข้าประเทศ ซึ่งอยู่
ระหว่างด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม PoE Register ในพ้ืนที่ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต และสมุย  

ในส่วนของระบบการตรวจจับคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ 
ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลางในปี 2564 โดยด าเนินการแล้วเสร็จ  8 แห่ง 
(คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 31)  

 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และวัสดุอุปกรณ์คัดกรองเพ่ือเฝ้าระวัง คัดกรองโรค
ไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงมีการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด่าน
ควบคุมโรคฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจจับคัดกรองโรค
พร้อมรับการเปิดประเทศ และพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOPs) ส าหรับเก็บตัวอย่าง 
ตรวจวินิจฉัย อธิบายผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
Samui Plus Model  

ส าหรับการพัฒนาระบบและกลไกการกักกันโรคแห่งรัฐ 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าและเผยแพร่แนวทาง Quarantine 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกัน
ซ่ึงทางราชการก าหนด และ 2) แนวทางการด าเนินการสถานที่
กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (ประเภท ค) 

 
ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวง

สาธารณสุขไม่มีงบประมาณในการด าเนิน
บางโครงการ/การด าเนินการ และกระทรวง
สา ธ า รณสุ ข อยู่ ร ะหว่ า ง กา ร เ สนอขอ
งบประมาณ จากงบกลางในปีงบประมาณ 
2565 ในการด าเนินการจัดตั้งระบบการขึ้น
ทะเบียน (Register) ของผู้เดินทางที่จะเข้า
มาในประเทศ การจัดท า โครงการพัฒนา
ระบบลงทะเบียนเฝ้าระวังผู้เดินทางประเภท
ไป-กลับระหว่างชายแดนด่านควบคุมโรคฯ 
พรมแดนทางบก การ จัดท าระบบฐานข้อมูล
การลงทะเบียนผู้ผ่านแดนไป -กลับ และ
แอพพลิเคชั่นในการติดตามตัว (Tracking) 

ในส่วนของระบบการตรวจจับคัดกรอง
โรคทางห้องปฏิบัติการ ที่ด่านควบคุมโรคฯ 
ขนาดใหญ่ 17 แห่ง มีข้อจ ากัดด้านสถานที่
และบุคลากร  กระทรวงสาธารณสุขจึ ง
ด าเนินการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ใน
สถานที่กักกันแทน 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์การเภสัชกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานร่วมด าเนินการ
ได้ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างการ
ท างานความม่ันคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้าน
สุขภาพของประเทศ  

ด้านการจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยา 
กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ติดตาม
ข้อมูลคงคลังของวัคซีน ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ของหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค และสามารถแจ้งข้อมูลได้แบบ 
Real-time รวมถึงได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จ านวน 58,519,720 โดส (ณ วันที่  7 
ตุลาคม 2564) และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
จ านวน 100,000 set ตลอดจนร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
สนับสนุนยา Favipiravir จ านวน 500,000 เม็ด ให้หน่วย
บริการสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

ด้านการผลิตชุด PPE กลุ่ม MEDTEXT สามารถ
ผลิตชุดที่ท าในประเทศไทยทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ และเริ่มมี
ผู้ผลิตขอมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 
และ EN-14126 โดยมีการรับรองจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะท าให้มีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศได้
ทั้งหมด โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาชุดให้เหมาะกับการใช้
ในโรงพยาบาลสนาม และก าลังพัฒนาต่อไปถึงการลด
ความร้อนในการสวมใส่ชุด โดยพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถ 
ระบายอากาศและความชื้นได้ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนโดยการน าสารหล่อเย็นที่ท าจากน้ ามัน
ปาล์มเพื่อท าเสื้อก๊ักท าความเย็นใส่ไว้ 

 
ในการจัดท า (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้าง

การท างานฯ มีหน่วยงานร่วมด าเนินการจ านวน
มากส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการการ
ทบทวน (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานฯ 
ทั้งหมด ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขควรเร่งรัด
ติดตาม และรวบรวมผลการทบทวน 

ด้านการผลิตชุด PPE มีผู้ผลิตเพียง 5 
บริษัทและผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ส่งผลให้ไม่
สามารถผลิตภายในประเทศได้ทันเม่ือเกิดการ
ระบาด โดยปริมาณการใช้ชุด PPE มีความผันผวน
ในโลก และเมื่อเกิดการระบาดในประเทศผู้ผลิตราย
ใหญ่ อย่างจีน อินเดีย และเวียดนาม ราคาชุดจะ
สูงขึ้น และผู้ผลิตจะ ขยายการผลิตทันที ดังนั้น 
ภาครัฐควรรักษาระดับความต้องการการใช้ PPE 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นคงในด้านเครื่องมือ
แพทย์และช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการในประเทศ 
พัฒนาสู่ อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูง  และลด
ภาวะการตกงาน  รวมถึ ง  จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการซื้อชุด PPE ไม่ต่ ากว่า 400 ล้านบาทใน
ปี 2565 และผลักดันโครงการให้ เป็นโครงการ
ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนต่อไป เช่น เข็ม ไซ
ริงค ์

  

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและ
ผู้ป่วย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยง
กับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
เบาหวานและความดันโลหิต
สูง ได้รับบริการทางการแพทย์
และการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ด้วย
การบูรณาการบริการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับ
การรักษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

1. นโยบายในที่ท างาน (workplace policy) 
และมาตรการในการบูรณาการการสร้าง
เสริมสุขภาพ  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา 
ที่บูรณาการเข้าในระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และสวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแล
สุขภาพหลัก  )Chief Health Officer  (ใน
สถานที่ท างานภาครัฐและเอกชน 

ปี 2564 : มีมาตรการศูนย์สุขภาพดี
วัยท างาน (Wellness Center) 
และโครงการ Healthy Living 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

2. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของ
ประเทศมีชุดสิทธิประโยชนฺที่เน้นรูปแบบ
บริการเชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการใน
การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค เข้ากับ
การรักษาโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดูแลรักษาผู้ป่วย 
รวมถึ ง  การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการสร้างเสริมสุขภาพ การเพ่ิมงบ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 
และการบริหารจัดการงบให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และไม่ซ้ าซ้อน และการ
เสริ มสร้ า งศั กยภาพในด้ านนี้ ของ
สถานพยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- 

3. ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีบูรณาการและมี
มาตรฐาน ที่เอ้ือต่อการสร้างความรอบรู้
และแนวทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ป่วยและผู้ เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ และเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคล (personal health record)  ผ่าน
การสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมกับเทคโนโลยี

ปี 2564 : ระบบ H4U สมุดสุขภาพ
ประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบสถานพยาบาลและผู้รบับริการ 
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 
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ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล เพ่ือ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครวมทั้ง
การเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล  

4. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมาตรการ
รวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอันตราย
จากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของ
โรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม
และสาร เคมี อั นตรายที่ ใ ช้ ในภาค
การเกษตร รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมที/่
สนับสนุนการเป็นองค์กรสร้ างเสริม
สุขภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

ปี 2564 : (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการก าหนดเพดานปริมาณ
โซเดียมในอาหาร, (ร่าง) พ.ร.บ.
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เด็ก  
(ท่ีมาข้อมูล : กรมควบคุมโรค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้
ร่วมกันหารือแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบทบาทของผู้น าองค์กรสุขภาพ (Chief 
Health Officer) ในปี 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการพัฒนานโยบายและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ 
ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น   

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าโครงการ “ขับเคลื่อน
สุขภาวะคนท างานอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)” 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกัน ควบคุมโรค ระหว่างสถานประกอบการกับ 
หน่วยบริการสาธารณสุข โดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานให้ พ่ีเลี้ยงในระดับจังหวัด โดยปัจจุบันมีสถาน
ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 132 แห่ง 

 
โครงสร้าง พันธกิจ และภารกิจหลัก 

ของแต่ละสถานประกอบการมีลักษณะแตกต่าง
กัน ท าให้ยากต่อการก าหนดแนวทางในการดูแล
สุขภาพวัยท างานขององค์กรในรูปแบบเดียว อีก
ทั้ง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้
การประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ประโยชน์มีความล่าช้า ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ต้องเลื่อนออกไปและผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 
MS2 การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมการแพทย์ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก
รูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการไปกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus และน าไปใช้กับโรงพยาบาลใน
สังกัดในปี 2565 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบ ให้จัดงบประมาณของบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (PP) เป็นหมวดเฉพาะ แยกจากงบบริการทาง
การแพทย์เหมาจ่ายรายหัวและงบสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวนรูปแบบ

บริการเชิงนวัตกรรมมีจ านวนน้อยและบางท่าน
ไม่สามารร่วมด าเนินการได้ เนื่องจากติดภารกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโค
โรนา 2019 และมีข้อจ ากัดงบประมาณ 

 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงชุดสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับการคัดกรองเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยง) โดยจะ
ด าเนินการศึกษา Full Health Technology Assessment 
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และคณะอนุกรรมการฯ ยังมี
มติเห็นชอบให้การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน 
(Home Blood Pressure Monitoring; HBPM) เป็นสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอยู่ระหว่าง
การจัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2565 

ส่วนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังวิถีใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค โดยในปี 2563 กรมการ
แพทย์ได้น าร่องระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New 
Normal Metical Service) ผ่านโครงการ “ปัตตานีโมเดล” 
(Pattani Model) โดยสร้างนวัตกรรมการแพทย์รูปแบบใหม่
เพ่ือใช้ในห้องทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และการดูแล
รักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดันโลหิต
สูง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และขยายผลไป
ยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
 
MS3 การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพื้นที่รูปแบบปฐมภูมิเชิง

นวัตกรรม 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการทบทวน
สถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล และ
ข้อเสนอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อีกทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการเพ่ิมสมรรถนะ Smart 
digital health และแพลตฟอร์มเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน ดังนี้ 
 อบรม NCD system management team ระดับ

จังหวัดเขต 1 และ 4 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทีม
บุคลากรระดับจังหวัด และเพ่ิมคุณภาพระบบบริการโรค
ไม่ติดต่อในพ้ืนที่ 

 
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผล
ให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
และไม่ได้รับงบประมาณตามที่ขอรับการจัดสรร
ไป ส่งผลให้ต้องปรับลดเป้าหมายและแผน
กิจกรรมลงบางส่วน ซึ่งอาจกระทบต่อเป้าหมาย
รวม 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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 น าร่องการขับเคลื่อนปฏิรูป NCDs เขต 1, 4 และ 12 
ร่วมกับกองตรวจราชการด้วยการใช้หลักคิด OKRs 
(Objective and Key Result)    

 ประสานและร่วมพัฒนาแอพลิเคชั่นส าหรับบันทึกสุขภาพ
ด้วยตนเอง เชื่อมกับจุดบริการ Health station 

 
 
MS4 การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขได้น าระบบการเชื่อมต่อข้อมูล 
และมาตรฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบ H4U จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยได้พัฒนาต้นแบบระบบข้อมูลเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ดังนี้ 
 จัดท าชุดข้อมูลขั้นต่ า (Minimum data set of 

Personal Health Record)  
 ขยายการใช้งาน H4U เชื่อมกับระบบการด าเนินงาน 

Health Station ในชุมชน และเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  

 เชื่อมระบบ HIS Gateway ในหน่วยบริการจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ครบทุก
โรงพยาบาล  

 ร่วมพัฒนา Application Smart อสม., ppc team, 
mHealth และ ระบบบริหารจัดการข้อมูล 
(dashboard) กับศูนย์เทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

 ออกแบบระบบบริการ NCD Extended new normal 
เชื่อมโยง 3 หมอ 

 จัดท าระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ส าหรับประชาชนด้วย 
application H4U สมุดสุขภาพประชาชนใน  4 อ าเภอ
น าร่อง  

 พัฒนาการคัดกรอง และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อผ่าน 
Application และระบบรายงานส่วนแสดงผล 
Dashboard เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงทดลองใช้เครื่องมือ
และถอดบทเรียนการคัดกรองในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ทีมผู้รับผิดชอบงาน NCD ของจังหวัด 

และทีมไอทีของโรงพยาบาล และจังหวัด เป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนติดภารกิจอ่ืน ท าให้
งานไม่เป็นตามเป้าหมาย 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจาก

อาหารและสารเคมีที่ก่อ่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดท าโครงร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการก าหนด
เพดานปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นแหล่ง
โซเดียมสูง และได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจัดท าฐานข้อมูลปริมาณโซเดียมในอาหาร    

กระทรวงสาธารณสุอยู่ระหว่างการพัฒนานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 การจัดท ากรอบแนวทางการควบคุมการตลาดอาหารและ

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก 
 การจัดท า (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและ

เครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก 
 การจัดท าเกณฑ์การจ าแนกอาหารและเครื่องดื่มตาม

มาตรฐานโภชนาการ (Nutrient Profile) 
 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้
ต้องปรับแผนการด าเนินงานเป็นรูปแบบการจัด
ประชุมออนไลน์ ซึ่งท าให้การสื่อสารไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญได้ทั้งหมดและขาด
ประสิทธิภาพ และยังไม่มีฐานข้อมูลปริมาณ
โซเดียมในอาหารของประเทศไทยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประเทศมีระบบบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาล การรักษาพยาบาล
ที่บ้าน  /ชุมชนและการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบ
สุ ข ภ า พ ป ฐ ม ภู มิ เ ชิ ง
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตและลดความ
เหลื่ อมล้ า ในการเข้ าถึ ง
บริการ โดยการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น 

1. ระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่บูรณา
การความร่วมมือระดับชาติพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงคู่มือ รูปแบบที่ เป็น
นวัตกรรมในการเร่งสร้างผู้บริบาลผู้สู งอายุทั่ว
ประเทศ ให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิ เครือข่ายความ
ร่วมมือระดับต่ างๆในการสร้ างผู้บริบาล การ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และมีทะเบียนผู้สูงอายุและ
ระดับการพ่ึงพา ทะเบียนผู้บริบาลในระดับต่างๆ 
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้มี
ทักษะในการเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด
ทุกสิทธิ์ จ้านวน 284,257 คน
ได้รับการดูแลตาม CP จ้านวน 
256,536 คน 
(ที่มา : กรมอนามัย) 

2. ระบบและกลไกการบริบาลและรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งระบบบริการของทีม
แพทย์ประจ าครอบครัว ระบบสนับสนุน และร่วม
ด าเนินการของสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและพ้ืนที่ รวมทั้งอาสาสมัครและ
สมาชิ ก ในครอบครั ว  โดยการบริ บาลและ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพิง
จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 

ต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 
ต าบล LTC ผ่านเกณฑจ์ านวน 
6,846 ต าบล จากบ้านทั้งต าบล
ทัง้หมด 7,255 ต าบล 
(ท่ีมา : กรมอนามัย) 

3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ
ที่ บ้ า น / ชุ ม ช น  ร ว ม ทั้ ง  telemedicine, 
telepharmacy, telenursing, video call และ
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
(กรมอนามัย) 

4. ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย การใช้อุปกรณ์
ดิจิทัลส่วนบุคคล และอาสาสมัครในท้องถิ่น /
ชุมชน 

มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
(กรมอนามัย) 

5.  มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืนรวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนการดูแลระยะ
ยาวและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบใหม่ 
รวมถึงความสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
(กรมอนามัย) 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
ลงสู่ระดับพ้ืนที่   

 พัฒนาระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรม
อนามัย เพ่ือรองรับข้อมูลผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตร
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน(อยู่ ระหว่างพัฒนาและ
ออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ) 

 อยู่ระหว่างรวบรวมค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานรายชื่อใน
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการฯ 

 
ระบบโปรแกรมอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงมี
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลงทะเบียนใน
โปรแกรม Long Term Care (3C) จ านวน
น้อยเม่ือเทียบกับจ านวนที่ได้รับการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
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MS2 ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณาการข้อมูล 
       ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยูร่ะหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 พัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue 
Book Application 

 บูรณาการความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุกับ
เครือข่ายในระดับพ้ืนที่ โดยศอ.สสจ. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

 จัดท าหลักสูตรผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ และการดูแล
ระยะยาว พร้อมกับคลิปการสอนตามหลักสูตร (เป็น
หลักสูตรใหม่)  

ขาดการเชื่อมข้อมูลแอปพลิ เคชันสมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book 
Application) กับจากฐานข้อมูลกระทรวง 
ข้อมูลกับฐานทะเบียนราษฏร์ เชื่อมโยงกับ
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 

 
MS3 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 มีคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่
จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีวีดิทัศน์ประกอบคู่มือฯ 
เพ่ือฝึกอบรมอสม. 

 เตรียมการชี้แจงถ่ายทอดนโยบายแนวคิดการปฏิรูปแก่
พ้ืนที่เป้าหมาย 7 จังหวัด 

 ลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข ระหว่าง กรม สบส. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัททรู 

 
การเกิดสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาดใน
ประเทศไทยท าให้การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปไม่ตามเป้าตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ทัน
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 จัดท าหลักสูตรการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาล เป็นหลักสูตร
ใหม่ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1  

 ประชุมชี้แจงคณบดีคณะพยาบาลทั่วประเทศ เรื่อง
วิธีการใช้หลักสูตรฯเป็นหลักสูตรใหม่ ส าหรับนักศึกษาปีที่ 
1 (เริ่มปีการศึกษา 2565) 
 

 
สถานการณ์การระบาดโควิด-19ท าให้มีการชะลอ
การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาฯ 

 

 
MS5 ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิง

นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเตรียมการ
เนื่องจากเริ่มด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
โดยมีการ 
เตรียมความพร้อมดังนี้  

 เตรียมความพร้อม    /รูปแบบเชิงนวัตกรรมการ
บริบาล รักษาพยาบาลผู้สู งอายุที่บ้ าน /ชุมชน  

รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine,telepharmacy,telenursing, 
video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจ า
ครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ /รูปแบบ  

 เตรียมกลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่างน้อย 3 รูปแบบ/
กลไก 

 
- 
 

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS6 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเตรียมการ
เนื่องจากเริ่มด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยมีการ 
เตรียมความพร้อมดังนี้  

 มีการเตรียมระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการ
สื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ
และการป้องกันโรคกับผู้สูงอายุผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล
ส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ 

 เตรียมระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดยมี Platform 
กลาง 1 ระบบ 

 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ  
บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
ประเทศมีระบบ
หลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เก่ียวข้องที่มี
การบูรณาการและเป็น
เอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนด้าน
การเงินการคลัง อีกท้ัง
ส่งผลให้การด าเนินการ
ตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ 
ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ
สามารถบรรลุผลส าเร็จ
เพ่ิมข้ึน 

1. กลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพ
ระดับชาติ รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์หลักและกลไก
การจ่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทุน และมีการบูร
ณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย (National 
clearing house) ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียว โดย
ที่ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีการ
บริหารการจ่ ายที่ เป็นระบบเดียวกัน  (single 
payment system) ส าหรับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภูมิ 
(primary care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน 
(community/Home care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

2. ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการ
บริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชย
ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งด้องมีประเด็น
นี้ในการปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ด้วย 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

3. แยกงบประมาณส าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (health promotion and 
prevention) ออกจากงบประมาณรักษาพยาบาล 
ส าหรับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง ๓ 
ระบบ และครม.เห็นชอบให ้สปสช.ขยายการบูรณา
การบริการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค รว่มกับ 
สสส. ก.สธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั ซ่ึง
รวมถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

4. ขยายบริการและการจา่ยชดเชยค่าบริการระยะยาว 
(long term care) ที่ชุมชน/ที่บา้น ไปยังประชาชน
ทุกสิทธิ โดย ครม.เห็นชอบให้ สปสช.บูรณาการ
บริการระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน ร่วมกับกองทุนต่าง 
ๆ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 
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5. มีการน าข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนการด าเนินการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย )stakeholders) ต่างๆ ได้แก่ ผู้
ให้บริการ ประชาชน กองทุนประกันสุขภาพ
ภาครัฐ และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

6. คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมี
ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือก
รูปแบบต่างๆ 

แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

7. มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า )value 
based healthcare) ในพ้ืนที่น าร่อง )sand box) 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ .ศ.
2561 – 2565 
 
(ท่ีมา: สปสช) 

8. มีการปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชย
ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน )UCEP) ให้เป็นระบบ
เดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน  

การจ่ายเงินในระบบ UCEP 71 
แห่ง จ านวน 586 ครั้ง คิดเป็น
เงิน 14,798,987 บาท 
(ท่ีมา: สปสช) 

9. ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูล
ของผู้สูงอายุและผู้ที่ความต้องการพ่ึงพิง ที่บูรณา
การ ครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้
บริการของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทุกกองทุน มีการบูรณาการและมี
มาตรฐานในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้
ประโยชน์ร่วมกันและมีข้อมูลหลักในทะเบียน
ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี่ยนกัน
เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วย และคืนข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลในเรื่องความเสี่ยงและสถานการณ์การ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงให้กับผู้ป่วยเพื่อการดูแล
ตนเอง 
10.  

ความถ้วนหน้า ปี 2563 ความ
ครอบคลุมสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ครอบคลุม
ร้อยละ 99.90 
(ที่มา: สปสช)  
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MS1 มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความ
กลมกลืนฯ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อน BR4 และ
ก าหนดแผนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

 ปีงบ 65 ครม.เห็นชอบงบกองทุนหลักประกันฯ 
ครอบคลุมบริการ P&P, LTC ส าหรับคนไทยทุก
คน (26 ม.ค. 64) 

 คกก.หลักประกันฯ ขยายหน่วยบริการรองรับการ
ใช้บริการของสิทธิ Non-UC และกลุ่มเฉพาะ 
เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการ  

 มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์การป้องกัน ตรวจ
คัดกรอง ดูแลรักษาโรค COVID-19 ส าหรับคน
ไทยทุกสิทธิ รวมทั้งรูปแบบการจ่ายชดเชย
ค่าบริการ     

 

 การระบาด COVID-19 ท าให้ต้องชะลอการ
จัดประชุมหารือฯ เพ่ือไปแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วนก่อน 

 มีข้อจ ากัด ความเพียงพอ และความต่อเนื่อง
ของ  
งปม. รองรับการจัดบริการสาธารณสุข
ส าหรับกลุ่มผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว (กสธ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS2 คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยูร่ะหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กสธ., ก.ท่องเที่ยว, ก.ต่างประเทศ, ตม., ก.
แรงงาน, กรมบัญชีกลาง, สวรส., สช.ฯลฯ ใน
เดือนมีนาคม 64  

 ผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว คนที่รอพิสูจน์สถานะฯ 
มีการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19  

 กสธ. เห็นชอบให้ สปสช.ท าหน้าที่บริหารธุรกรรม
การเบิกจ่ายและระบบข้อมูล (Clearing house) 
ส าหรับแรงงานต่างด้าวและ Stateless ที่ติดเชื้อ 
COVID-19 ที่เข้ารับบริการหน่วยบริการเอกชน 
(UCEP COVID-19)  

 

 การระบาด COVID-19 ท าให้ต้องชะลอการ
จัดประชุมหารือฯ เพ่ือไปแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วนก่อน 

 มีข้อจ ากัด ความเพียงพอ และความต่อเนื่อง
ของ งปม. รองรับการจัดบริการสาธารณสุข
ส าหรับกลุ่มผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว (กสธ.)  
 

 
MS3 มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการ COVID-19 
(วัคซีน ตรวจคัดกรอง HICI รักษาพยาบาล) 
ระหว่าง สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข Co-
Lab, Co-Link,       Co-Ward, หมอพร้อม 
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และขยายไปในระดับเขต
ต่อไป  

 จัดท า Dashboard เผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์  

 ประกาศราชกิจจาฯ ชุดข้อมูลมาตรฐาน 
(Standard data set) ส าหรับการเบิกจ่ายกรณี
บริการ HI/CI ส าหรับโรค COVID-19 และ มี
แผนขยายการประกาศชุดข้อมูลมาตรฐานส าหรับ
บริการอ่ืนๆ ต่อไป (MS 3.1, 3.2) ซึ่งหน่วย
บริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API (ลด
ข้อจ ากัดของการใช้โปรแกรมที่แตกต่างกัน) 

 

 มาตรฐานข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายของ 3 
กองทุน ยังมีความแตกต่างกัน การพัฒนาให้
เป็นมาตรฐานกลางหรือเหมือนกันทั้งระบบ 
มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายภาค
ส่วน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการ
ท างานของทุกภาคส่วนยังมีความท้าทาย 
และต้องหาทางเลือกที่เหมาะสม 

 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณคา่ (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 คกก.หลักประกันสุขภาพฯ เห็นชอบข้อเสนอ
หลักเกณฑ์บริหารจัดการกองทุนฯ ปี 65 ในการ
พัฒนาการจ่ายตามเกณฑ์/ผลลัพธ์คุณภาพบริการ 
(Value Based Payment /QOF) ภายใต้
วงเงินที่ได้รับ 2 บาท/ปชก. (5 ก.ค.64)  

 ปรับภารกิจ สปสช. เขต มุ่งเน้นการท างานเชิงรุก
ร่วมกับ อปสข. และ อคม. รวมทั้งกลไกอภิบาล
ระบบสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น คกก.บริหารเขต
สุขภาพ คกก.เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ในการ
ก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานบริการและการ
ขับเคลื่อน Value based healthcare ตาม
ความจ าเป็นด้านสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่  
 

 

 ความรู้ความเข้าใจในการแปลง Concept 
VBHC ไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจนและมี
ความหลากหลาย   

 แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการ
จัดบริการแบบมุ่งเน้นคุณค่าในเขตสุขภาพน า
ร่อง ยังไม่ชัดเจน  
 

 
 

MS5 มีกลไก /ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 
ได้รับแจ้งสนับสนุนงบด าเนินโครงการวิจัยติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน BR4 (5 ล้านบาท) จาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผ่านส านักวิชาการสาธารณสุข สป.สธ.  

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การปฏิรูปเขตสุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด สถานการณ์ปัจจุบัน 

ประเทศมีเขตสุขภาพที่
มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการและร่วม
รั บ ผิ ด ช อบ ร ะห ว่ า ง
หน่วยงานและท้องถิ่น 
มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว 
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผล สามารถท า
ให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนที่
ตามเป้าหมายของการ
ปฏิ รู ป ป ร ะ เ ทศด้ า น
สุขภาพและสาธารณสุข 
รวมถึงการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ 
ร ะ บ บ ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้อง  

 

1. ระบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพแบบ
บูรณาการ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และร่วมรับผิดชอบ โดยเขต
สุขภาพ หน่วยงานในพื้นที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้กลไกที่มีอยู่ 
เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับจังหวัด 
และกลไกใหม่เชิงนวัตกรรม ด าเนินการใน)
(เขตสุขภาพน าร่อง ๔ พ้ืนที ่

การปรับระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยชุมชน/ภาคี/อปท. มี
ส่วนร่วม มีจุดคัดกรองสุขภาพ 
(Health Station) 9,041 แห่ง 
ครอบคลุมทุกต าบล ทุกจังหวัด ช่วย
เพ่ิมการเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้น) 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 

2. ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ได้รับ
บริการและการสนับสนุน ตามเป้าหมายการ
ปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึง
การภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่
ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เก่ียวข้อง  ๔ ด าเนินการในพื้นที)่
 (เขตสุขภาพน าร่อง 

 

3. ระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและ
มาตรการสนับสนุนในพ้ืนที่ ที่ได้รับการ
พัฒนาและได้เริ่มด าเนินการตามเป้าหมาย
การปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
รวมถึงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ
และกองทุนที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการในพ้ืนที่)
(เขตสุขภาพน าร่อง ๔ 

การปรับระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยชุมชน/ภาคี/อปท. มี
ส่วนร่วม มีจุดคัดกรองสุขภาพ 
(Health Station) 9,041 แห่ง 
ครอบคลุมทุกต าบล ทุกจังหวัด ช่วย
เพ่ิมการเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้น) 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 
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4.หน่วยบริการ/หน่วยงานในพื้นท่ีที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและได้เริ่มด าเนินการ/ร่วม
ให้บริการแบบบูรณาการตามเป้าหมายการ
ปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ 
ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด าเนินการในพ้ืนที่ ๔ เขต
สุขภาพน าร่อง) 

การปรับระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยชุมชนมี .อปท/ภาคี/

 ส่วนร่วม มีจุดคัดกรองสุขภาพ
)Health Station) 9,041 แห่ง 
ครอบคลุมทุกต าบล ทุกจังหวัด ช่วย
เพ่ิมการเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้น) 
(ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MS 1 ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประเสิทธิผล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้มีระบบบริหาร 5 ระบบ สรุป
ความก้าววหน้าได้ ดังนี้ 
ประเด็นการอภิบาลระบบและก าลังคน  

 จัดท าระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อน ระบบ
สุขภาพ พ .ศ . 2564   )รมว .สธ. เห็นชอบและลงนาม 
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64  (สาระส าคัญของระเบียบฯ ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินงานของ คณะกรรมการ 3 ชุด  

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
การขับเคลื่อนการปฏิรูปในระยะท่ี 2 ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มที่  ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 
รมว.สธ. ได้มีการเปิด Kick off ขับเคลื่อนการปฏิรูป
เขตสุขภาพที่ 9 และถือโอกาสเป็นการ Kick 0ff ใน
เขตสุขภาพ ที่ 1, 4, 12 ในคราวเดียวกัน หลังจากนี้
เขตสุขภาพน าร่องทั้ง 4 เขต จะได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปตามระยะเวลา ที่ก าหนดไว้ ใน
ระยะที่ 2 ต่อไป  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 
 

MS1 
MS2 

 

MS2/3 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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ประเด็นการอภิบาลระบบและก าลังคน  

 ได้มีการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกับกรม
วิชาการ ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
- ปี 2564 เริ่มด าเนินการบูรณาการแผนงาน

งบประมาณของกรมวิชาการ ตามกิจกรรมปฏิรูป 
Big Rock (1 เรื่อง) 

 - ปี 2565 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขา
ลง) ของกรมวิชาการและหน่วยงาน สป. (ส่วนกลาง) 
ร่วมกับเขตสุขภาพน าร่องตามกิจกรรมปฏิรูป Big 
rock 3 เรื่อง (EID, NCD, ผู้สูงอายุ 

- ปี 2566 บูรณาการแผนงานและงบประมาณ (ขาขึ้น
และขาลง) ของกรมวิชาการ หน่วยงาน สป. 
(ส่วนกลาง) ร่วมกับเขตสุขภาพน าร่อง 

ประเด็นข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ แต่ละเขตสุขภาพ
ได้วางแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 เขตสุขภาพที่ 1 ทบทวน การประเมินมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพ Region Health Information System 

  เขตสุขภาพที่ 4 ใช้ระบบ Ayutthaya Health 
Platform ในการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ  

เขตสุขภาพที่ 9 ใช้ระบบ R9 Health ในการเชื่อม
ข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ  

 เขตสุขภาพที่ 12 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพ (HIE) สู่ PHR (R12 HIE) 
 

 

 
MS2 ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ 

ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
เขตสุขภาพน าร่องมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
Personal Health Record : PHR) ภายในเขตสุขภาพ 
ดังนี้  

 เขตสุขภาพที่ 1 คือ Region Health 
Information System : ทบทวน ประเมิน
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 

 
- 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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 เขตสุขภาพที่ 4 คือ Ayutthaya Health 
Platform : เชื่อมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ  

 เขตสุขภาพที่ 9 คือ R9 Health : เชื่อมข้อมูล
ผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 

 เขตสุขภาพที่ 12 คือ R12 HIE : พัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (HIE) สู่ PHR (R12 
HIE) 

 คณะท างานร่วมเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.สธ. ภายใต้คณะท างานร่วมด้านระบบ
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
สุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีสุขภาพ ดังนี้  

        1) คณะท างานร่วมด้านภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (EID) : จัดท าระบบฐานข้อมูล Digital real-
time/Big data  
        2) คณะท างานร่วมด้านโรคไม่ติดต่อ (NCD) : จัดท า 
API Gateway ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีคัดกรอง
สุขภาพกับข้อมูลในระบบบริการระหว่างโรงพยาบาลโดย
ใช้ระบบ PHR และ HIE  
       3) คณะท างานร่วมด้านผู้สูงอายุ : จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุและระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนการ
บริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน 
 
MS3 ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ท่ีได้รับประโยชน์  ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ออกแบบระบบ PHR ต้นแบบในหน่วยบริการน าร่อง เขต
สุขภาพที่ 9 จากชุดข้อมูลที่ทบทวนร่วมกับทีมนักวิจัยและ
คณะท างานจากเขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือการเชื่อมต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลวัคซีน 
โควิด-19 (MOPH Immunization Center : MOPH IC)  
และชุ ดข้ อมู ล  R9_healthbuddy_vaccine ของ เขต
สุขภาพที9่เพ่ือแสดงผลบน Smart Device 

การออกแบบระบบ PHR ต้นแบบ เพ่ือวางแผนในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง(System architecture) 
ของระบบPHR ต้องมีการก าหนดเป้าหมายหลัก ของ
ประชากรในเขตสุขภาพที่ 9 และประเด็นสุขภาพหลัก
ที่ต้องการให้น ามาพัฒนา PHR จากฐานข้อมูลที่มีผู้
ร่วมรับผิดชอบงานของจังหวัด ในพื้นที่เขตฯ 9 แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท า
ให้การนัดหมายผู้เกี่ยวข้องล่าช้า 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

๑. พัฒนาห่วงโซ่อุปทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) โดยกลุ่ม 
MEDTEXTเร่งยกระดับการใช้ PPE อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นคงในด้านเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือให้
ผู้ประกอบการในประเทศ พัฒนาตนเองสู่อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูง รวมทั้ง ผลักดันโครงการให้เป็นโครงการ
ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนต่อไป เช่น เข็ม ไซริงค์ 

๒. การเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลางหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการเชื่อมระบบ
ฐานข้อมูลกลางของผู้สูงอายุให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 
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8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารเทศ 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่
ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้
พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของ
ประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพ
ของการสื่อสารคือเสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information 

Literacy :MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) โดย
ส านักงานคณะ กรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งแบ่ง

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

และ (3) การสร้าง 

สถานภาพการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศมี

คะแนนเฉลี่ย 
ในภาพรวม  

73 คะแนนขึ้นไป 

ปี 2563 = 
คะแนน 70.8 

ที่มาของข้อมูล :  
ส านักงาน

คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
2. การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake 
News 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. การให้ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานภาครัฐมี
มาตรฐานความแม่นย า 
ความรวดเร็ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
ด าเนินงานในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
รวดเร็วและถูกต้อง 

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถูกต้อง 
ทันสมัย ในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ง่าย ที่สอดคล้องตาม
บทบาทหนา้ที่ของแต่ละ
หน่วยงาน 

1. หน่วยงานภาครัฐมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร และการให้
ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่มี
มาตรฐาน มีความแม่นย า 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถูกต้อง 
และทันสมัย 

ปี 2564 

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินการเปิด
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake 
News Center: AFNC) โดยมีระบบรวบรวมเนื้อหา ข้อมูล 
และข่าวสารที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต และมีช่องทางการรับ
แจ้ ง แล ะ เ ผ ยแพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วปล อม  ร ว ทั้ ง มี ก า ร 
จัดท ามีสื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทางช่องทาง
เว็บไซต์https://www.antifakenewscenter.com, ช่องทาง 
Facebook: Anti-Fake News Center, ช่ อ ง ท า ง 
Twitter@AfncThailan, Line@antifakenewscenter แ ล ะ
ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 
(ที่มาข้อมูล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

2. กรมประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ และการเผยแพร่
ขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นประจ าทุก
เดือน และกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการสั่งการให้ทุก
จังหวัดสนับสนุนข้อมูลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุก
จังหวัดน าไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป 
(ที่มาข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1, MS2, MS3, 
MS4, MS5 

MS5 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับ 
การยืนยันภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการศูนย์ประสานงาน
และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยมีการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่
ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้อง และน า
ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและ
น าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่
ข่าวปลอม 

- 

 
MS2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏบิัติงานเก่ียวข้องกับการประชาสัมพนัธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการ
ต ารวจที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท.  
(2) โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวน  
การยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการ
ประชาชน (3) โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน  
3 โครงการ คือ (1) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าว
ปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) (2) โครงการอบรมครูไซ
เบอร์ (3) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจเพื่อ
ปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้เกิดผล
กระทบส่งผลให้บางกิจกรรมล่าช้าและต้องรอ
ด าเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย 
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MS3 บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผดิอย่างเคร่งครัด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน กสทช. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม อยู่ระหว่างการด าเนนิ
โครงการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการศูนย์ประสานงาน 
และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)  
(2) โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook 
Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” (3) โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์/
โปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม 
ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินโครงการก ากับดูแลการออกอากาศ
เนื้อหารายการที่มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเรื่องร้องเรียนด้านผังรายการ
และเนื้อหา จ านวน 27 เรื่อง และมีการด าเนินการตามกระบวนการไป
แล้วทั้งสิ้น 27 เรื่อง 

- 

 
MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างหารือโครงการ
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News 
Center: AFNC) เพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ และกฎเกณฑ์การให้
รางวัลหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

- 
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MS5 น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับ
ตา ออนไลน์” ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดังนี้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานเก็บพยานหลักฐาน ภัย
คุกคามทางอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อน าไปด าเนินการ ยื่นค าขอต่อศาลเพื่อให้มี
ค าสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผล
การด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีจ านวนการเก็บพยานหลักฐานและ
การตรวจสอบทั้งหมด 211 URLs จ านวนค าสั่งที่ศาลสั่งให้ระงับ การ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 12 ค าสั่งศาล 
128 URLs 

- 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มี
สถานะทางกฎหมายเพื่อ
ก ากับดูแลผูป้ระกอบการสื่อ
ออนไลน ์รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นศูนย์
ประสานงานข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิด
เหตุภัยพิบัติ หรือกรณีเกิดโรค
ระบาดรุนแรง 

2. ประชาชนผู้บรโิภคสื่อและ
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแล
และคุ้มครองตามสิทธทิี่พึงมี
ในการท าธุรกรรมการสื่อสาร
ทั้งภายใน ประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

1. มีหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ก ากับดูแลผูป้ระกอบการสื่อ
ออนไลน ์

2. มีกฎหมายหรือระเบียบ
ส าหรับดูแลและคุ้มครอง
ประชาชนผู้บรโิภคสื่อและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สื่อในการท าธุรกรรมการ
สื่อสารทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

ปี 2564  

1. ไม่มีข้อมูล 

2. กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
โดยคณะอนกุรรมการพจิารณาแนวทางและหลักเกณฑ์
การดูแลการใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์(Social Media) 
คณะที่ 2 ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยการป้องกนัปราบปรามและแก้ไขปญัหาการเผยแพร่
ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....  ต่อ ครม. เพื่อ
พิจารณแล้ว เมื่อวนัที ่27 ต.ค. 2564 โดยรา่งระเบียบ
ดังกลา่ว มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกนัปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลคอมพวิเตอร์ในสื่อ
สังคมออนไลน์หรือในระบบคอมพวิเตอร์อันเปน็ข้อมลูเท็จ
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ ชว่ยคุม้ครองประชาชนให้
ได้รบัความปลอดภยัและได้รบัข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์  
(ที่มาข้อมูล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1, MS2, MS3, 
MS4, MS5, MS6 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับ
ตา ออนไลน”์ ซึ่งด าเนนิการเสรจ็สิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดงันี้ มีเจ้าหนา้ทีป่ฏบิัติงานเก็บพยานหลักฐาน ภัยคกุคาม
ทางอินเตอร์เน็ต ที่เก่ียวกับสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อน าไปด าเนินการ ยื่นค าขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งระงับ
การแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีจ านวนการเก็บพยานหลักฐานและการ
ตรวจสอบทั้งหมด 211 URLs จ านวนค าสัง่ที่ศาลสั่งให้ระงับ การ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 12 ค าสั่งศาล 
128 URLs 
 

- 
 
 

 
MS2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน กสทช. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงาน กสทช. ไดด้ าเนนิโครงการจ้างทีป่รึกษาเพื่อพัฒนากลไก
หรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน 
โดยช่องทางการรณรงค์ผา่นสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึง่อยู่ระหว่าง
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรม และ
มาตรการป้องกันการรังแกคุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ต่อสตรี เด็ก และ
เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ 

- 
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MS3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อ
ออนไลน์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 

ในเป้าหมายย่อยที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของ
หน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและ
ก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน์ มีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงานในหลายมิติ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังต้องท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างรอบคอบก่อนที่จะ
พิจารณาด าเนินการ โดยในการนี้ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม ก ากับ
ดูแล และบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมาย รวมทั้งก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการทาง
ปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
รวดเร็ว 

 
MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างหารือ
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-
Fake News Center: AFNC) เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์การให้รางวัล
หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- 
 

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไขปัญหาขา่วปลอม (Anti-Fake News 
Center: AFNC) โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นข้อมูลจาก
สื่อออนไลน ์
ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลทีไ่ด้รับการยนืยันจาก
หน่วยงานมาจัดท าเปน็คลังข้อมลูให้สืบค้นและน าไปเผยแพร่ใน
ช่องทางตา่ง ๆ และมีการแจ้งความด าเนนิคดีกับผู้เผยแพร่ข่าว
ปลอม 

- 
 
 

 
MS6 ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใชส้ื่อออนไลน์เป็น
เครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 

ในเป้าหมายย่อยที่ 6 ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้
ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ 
และเป็นธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
อยู่ระหว่างหารือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการนี้ได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
ที่ 117/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเร่งรัดติดตาม ก ากับ
ดูแล และบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมาย รวมทั้งก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการ
บรรจุในการศึกษาภาคบังคับ 
(ระดับประถม ศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา) และ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565 

2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของ
ประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วัด
การประเมิน โดยบุคคลสามารถ
เข้าใจ ประเมินผล และประเมิน
คุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศ
ได้ 

3. จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระ
สร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึก
ของความเป็นไทยร่วมสมัย และ
สอดคล้องกับการด ารงตนของ
ประชาชนในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างผู้มี 
อารยธรรมเพิ่มขึ้น 

1. การเข้าใจ หมายถึง บุคคล
สามารถเข้าใจความ ส าคัญของผู้
ให้บริการข้อมูล สื่อและสารสนเทศ
ต่อสังคม  

2. การประเมินผล หมายถึง บุคคล
สามารถประเมินผล วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง 
และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อ
ประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่
ได้รับและแหล่งที่มา ของข้อมูล 
รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและ
สารสนเทศในสังคมได้  

3. การประเมินคุณค่า หมายถึง 
บุคคลสามารถ ประเมินคุณคา่ 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อ
และสารสนเทศ และแหลง่ที่มาได้  

4. การจัดระบบ หมายถึง บุคคล
สามารถสังเคราะห์ และจัดการ
ข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวม
ได ้

ปี 2564 : ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้
ด าเนินการส ารวจและจัดท ารายงานข้อมูล
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของ
ประเทศไทย ซึ่งด าเนินการตามกรอบการประเมิน
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งในปี 
2564 ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงาน
ของปี 2563 สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล ภาพรวม
ประเทศไทย เมื่อเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะดิจิทัลทั้ง 
9 ด้าน  
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ จ านวน 37,776 คน 
แล้ว มีผลคะแนนเฉลี่ย คือ 68.6 จัดอยู่ในระดับ ดี 
สามารถประเมินได้ว่าประชาชนไทย มีความรู้ 
ทักษะ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
การท างานได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของ
สมรรถนะดิจิทัลด้านกฎหมายดิจิทัล ต้องเร่งสร้าง
ความรู ้ความตระหนักให้กับประชาชนไทยปฏิบัติ
ได้จนเป็นนิสัย ให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  
(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1, MS2,  
MS4,  

MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทนัสื่อ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , ส านักงาน กสทช. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงสร้างความ
ตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์ปลอดภัยให้แก่ ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ (1) โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็น
ก าลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์พัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน 
2,688 คน ให้เป็นวิทยากรตัวคูณถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก ่หลักสูตรการ
สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Cyber awareness) หลักสูตร
การเสริมทักษะการใช้ดิจิทัลยุคนิวนอร์มอล (Digital Skill) และ
หลักสูตรสูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (2) โครงการ Coding 
ผู้สูงอายุ - ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรทักษะ
ดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย และยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับ
กลุ่มเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย รวมทั้งสิ้น 2,591 คน ในทักษะต่าง ๆ 
เช่น Artificial Intelligence and Data labeling, Digital 
Marketing, Web Design, Programming, Data Analytic,  
Coding for Silver, Smart farmer และ Digital Photographer 
ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน โดยจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จ านวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม 
และระดับประชาชนทั่วไป และได้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจกับสถาบันการศึกษา องค์กร และประชาชน เพื่อมีส่วน
ร่วม : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน 
(ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ อีกทั้งได้ผลิตสื่อ
การสอนส าหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ามาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตร 6 โมดูล อาทิ 
คู่มือการสอนทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม และ E-Book สื่อวิดีทัศน์ 
สื่อแอนิเมชั่นหรือสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสม จ านวน 23 ชิน้ 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

 
MS2 ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะ 
กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปน็หน่วยงานที่
ด าเนินการส ารวจและประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทลั และการรู้
เท่ากันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการการจัดท าการรายงาน
ผลการส ารวจข้อมูลฯ 

- 

 
MS3 สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินกิจกรรม การพัฒนาคนไทย
กลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ) เพื่อเตรียมพร้อมเป็น 
Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มั่นคงปลอดภัย ดงันี้ (1) จดัท า (ร่าง) แผนพัฒนาดา้นมาตรฐาน 
พ.ศ.2566 –2570 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์ สพธอ. แล้ว และเตรียมน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับ สพธอ. เป็นล าดบัถัดไป (2) ส่งเสริมด้านการดูแลความมัน่คง
ปลอดภัยและความนา่เชื่อถือของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์
และพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนปัญหา
ออนไลน์ 1212 OCC โดยรับเร่ืองร้องเรียนทั้งสิ้น 29,598 คร้ัง 
(ต.ค. 2563- 24 มิ.ย. 2564) และด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจ
และความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจ
อยู่ที่ร้อยละ 89 และผลการส ารวจความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 76  
(3) จัดท ารายงานการจัดท าแนวทางการยกระดบัการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

- 
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MS4 บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่
ระหว่างด าเนนิการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อชุมชน
สังคมผ่านเวทีพัฒนาโจทย์วจิัย โดยการประชุมทีมนักวิจยัวิเคราะห์
โจทย์การท างานร่วมกับชุมชน/งานวิจยัรับใช้สงัคม เพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยจากชุมชนที่แท้จริง และอยูร่ะหว่างด าเนนิการเตรียมจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคณะนักวิจัย
ชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และตวัแทนผูม้ี
ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อท าความเข้าใจระบบการบริหารจัดการโครงการ 
ภารกิจของคณะนักวิจัยชุมชน และยกระดับศักยภาพการวิจัยเพื่อ
ชุมชนสังคมผา่นเวทีพฒันาการใช้เครื่องมือในการวิจัยชุมชนสังคม 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเร่งด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ
เก่ียวกับการจัดท าโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big 
Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ให้ครบถ้วนทุกเป้าหมายย่อย 

2. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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9. ด้านสังคม 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัคร
ใ จ แ ล ะ ภ า ค บั ง คั บ แ ก่
ประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองหลังเกษียณ 

 

มีกฎหมายส่งเสริมให้คน
ไทยมีหลักประกันรายได้
หลังเกษียณที่เพียงพอต่อ
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
คุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ
ออกกฎหมายร้อยละ 50 
โดย ร่ าง  พ .ร .บ .กองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐ มนตรี  แล ะ
ข้อเสนอในการปรับปรุ ง
ก ฎ ก ร ะท ร ว ง เ รื่ อ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ของสมาชิก กอช. 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

คณะรั ฐมนตรีอนุมัติ ใน
หลั กก า ร  ร่ า ง  พ . ร . บ .
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 
(30 มี.ค.64) 

2. อปท. มีข้อมูลทางสังคมใน
พ้ืนที่  เพ่ือน ามาใช้  จัดระบบ
สวัสดิการสังคม (Social Safety 
Net) ที่สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

มีฐานข้อมูลทางสังคมใน
ระดับพ้ืนที่ที่ เชื่อมโยงใน 
ทุกมิติ 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูล ทางสังคม
ระดับพ้ืนที่ร้อยละ 50 โดย
ฐ า น ข้ อ มู ล  ไ ด้ รั บ ก า ร
ออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล ที่สามารถบูรณาการ
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 

ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมูล : 
กระทรวงมหาดไทย 

1. ชุมชนในเขตเมือง มีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่าง
เท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความ
เสมอภาคใน สังคม 

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้
เกิดกลไกสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง โดยเฉพาะชุมชน
ในเขตเมือง 

ระดับความส าเร็จของการ
ออกกฎหมาย ร้อยละ 50  
โ ด ย ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
คณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ  .ศ .  .... ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และ
ระเบียบเกี่ยวกับชุมชน ของ
กรุ ง เทพมหานคร มี การ
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
ในประเด็นเรื่องคณะกรรมการ
ชุมชน ที่จะเอ้ือต่อการสร้าง
ชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ยคณะกร รมกา ร
ชุมชนของเทศบาล พ  .ศ .
2564 ป ร ะ ก า ศ ใ น ร า ช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่ า ด้ ว ย ชุ ม ช น แ ล ะ
กรรมการชุ มชน  พ . ศ . 
2564  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
2. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่

ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
4. การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้
เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัย
ท างาน 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา ภายในปี 2565 

ปี 2564 : คณะรัฐมนตรไีด้มีมตเิมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ (ร่าง) พ.ร.บ.
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

2. กองทุนการออมแห่งชาติมีการปรับ
กฎระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจูงใจให้แรงงาน นอก
ระบบเข้าสู่ กอช  .เพิ่มขึพน  

ปี 2564 : กอช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออม
แห่งชาต ิ

3. มีการปรับปรุงระบบการออมภาค
บังคับ และ /หรือจัดสรรเงินคืนใน
รูปแบบ Earmarked Tax หรือ
จากรายได้จากการด าเนินงาน
ภาครัฐแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมทบ
การออม 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนความ
เหมาะสม 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษยีณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการคลัง 

MS1 
MS2 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....    
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการคลัง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติ

หลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ 
สคก. ตรวจพิจารณาอีกครัพงหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป ขณะนีพอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
การด าเนินการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ล่าช้ากว่าแผน 
โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการของ
ร่าง พ.ร.บ. กบช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อมา 
สคก. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กบช. 
ครัพงแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และขณะนีพร่าง 
พ.ร.บ. กบช. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
MS2 มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช และ กองทุนประกันสังคม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนการออมแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปัจจุบันการด าเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่

ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ  

 
ต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม
ทุกมิติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
ผลักดันให้มฐีานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงมหาดไทย 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพืพนที่ที่

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลใน
การก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนใน
แต่ละพืพนที่ 

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล 
ส าหรับการประกอบอาชีพ ที่รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค ์

ชุมชนมฐีานข้อมูลทางสงัคมที่
เชื่อมโยงกนัทุกมิตใินระดบัพืพนที่
ภายในปี ๒๕๖๕ 

ปี 2564 : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มีการจัดตัพงคณะท างาน
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 MS1 MS2 MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดบัพื้นที่ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กรมการปกครองอยู่ระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ 
(Tambon Smart Team) โดย ณ สิพนเดือนมิถุนายน 2564 กรมการ
ปกครองด าเนินการจ้างงานประชาชนในต าบล อ าเภอ ที่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกต าบล (7,255 ต าบล) ต าบลละ 2 
คน จ านวนทัพงสิพน 14,510 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาพืพนที่แบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการ
วางแผนพัฒนาพืพนที่ ในทุกระดับ  ตัพงแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนา
พืพนที่ในระยะยาว และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
(Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วน ทัพงรัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุด
เดียวกัน 

 
ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ  มีการจัดเก็บใน
ลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซพ าซ้อนและ
กระจัดกระจาย ไม่ เป็นเอกภาพขาดการ
เชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่
สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการท างาน
ร่ วมกั น ได้ อย่ า ง มี ป ระสิท ธิ ภ าพรวมทัพ ง
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 

 
MS2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่

ระหว่างด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ที่ได้จากโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon 
Smart Team) อาทิ ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูล
สภาพทรัพยากรในพืพนที่  ข้อมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนใน
ชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
และข้อมูลปัญหาระดับชุมชน ส าหรับการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน 
(Community Big Data) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย 
แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน โดยในเบืพองต้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (การสอบสวนโลก 
การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์
สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพืพนที่ 

 
ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ  มีการจัดเก็บใน
ลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซพ าซ้อนและ
กระจัดกระจาย ไม่ เป็นเอกภาพขาดการ
เชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่
สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการท างาน
ร่ วมกั น ได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพรวมทัพ ง
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด าเนินการและหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายให้มคีวามชัดเจน 

ปัจจุบนัส่วนราชการด าเนนิการในลักษณะแยกกัน
คิดแยกกันท า จึงต้องอาศัยหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาผลักดนัให้เกิดการ
กระบวนการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึพน 

 
 
MS4 มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  
ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด าเนินการและหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีความชัดเจน 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่
เป็นปัจจัยเร่งให้เข้าสู่รัฐบาลดิจทิัลเร็วขึพนส่งผลให้
หน่วยงานหรือประชาชนยงัไม่มคีวามพร้อมในการ
ปรับสู่รัฐบาลดจิิทัลได้ทนักับสถานการณ์ที่เกิดขึพน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัด
ด้านการเข้าถึงการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ 
2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลส าคัญต่างๆ อย่างมี
ความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพ่ือให้คน
พิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบ
ด้าน 

1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาต ิว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีาร 
และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการฯ พ ๒๕๕๖ .ศ.
ได้รับการแก้ไขให้สถานพยาบาล
สามารถออกเอกสารรับรองความ
พิการและสามารถข ึพนทะเบียนคน
พิการได้ภายในป ี๒๕๖๕ 

ปัจจุบนัได้มีการด าเนนิการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 
มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชนโดยการไม่เรียกส าเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยไม่
ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบา้นของคนพิการ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยระยะต่อไป
จะด าเนนิการปรับแกไ้ขระเบียบฯ ใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความ
พิการ วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่
ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ  
รูปแบบบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิเพิ่มมากยิ่งขึพน ภายในปี 
2565 

2. หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องได้มีการ
ปรับปรุงค านิยามคนพิการให้เปน็ 
มาตรฐานเดียวกัน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก ่พม. สธ. ศธ. 
รง. ยืนยันวา่ได้ใชป้ระเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการตามประกาศของกระทรวง พม. 
คือ 7 ประเภทความพิการ (ศธ. และ รง. 
ก าหนดเพิ่มภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการ
แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) 

3. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถ
เชื่อมโยงระหวา่งสถานพยาบาลกับ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ 
ภายในปี 2565 

ปัจจุบนักรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการ ไดแ้ก่ กรมการ
ปกครอง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ ส านักงานประกันสงัคม
กรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธสิวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. ศธ. รง. ยืนยันว่าได้ใช้
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการตามประกาศของ
กระทรวง พม. คือ 7 ประเภทความพิการ (ศธ. และ รง. 
ก าหนดเพิ่มภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ) โดยแนวทางด าเนินการต่อไป จะมีการหารือกับราช
วิทยาลัย เพื่อก าหนดประเภทความพิการส าหรับการ
จัดบริการให้ครอบคลุมมากขึพน 
 

 
การประเมินความพิการโดยการใช้มิติในเชิงสงัคมจะต้องมี
การพิจารณาจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง
จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณารูปแบบการ
ประเมินอย่างเหมาะสม 

 
MS2 การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปัจจุบันได้มีการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 
ต.ค. 2561 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชนโดยการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้จากประชาชน โดยไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ ด าเนินการเรียบร้อย

 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
MS2 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS3 MS4 
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แล้ว โดยระยะต่อไปจะด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ ใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ วิธีการออก
บัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ รูปแบบ
บัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเพิ่มมากยิ่งขึพน ภายในปี 2565 

 
MS3 การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 ด าเนินการจัดตัพงศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Services for Persons with Disabilities) ใน
โรงพยาบาล เมื่อปี 2563 จ านวน 16 แห่ง เป้าหมายปี 
2565 จ านวน 30 แห่ง ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 27 แห่ง 

 ด าเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น “บัตรประจ าตัวคน
พิการดิจิทัล” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกใน
การแสดง ตัวตนของคนพิการครัพงแรกในประเทศไทย ท า
ให้คนพิการเข้าถึงการใช้สิทธิ  สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึพน (นอกจากบัตรประจ าตัว
คนพิการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว) 

 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่
พบปัญหาและอุปสรรค 

 
MS4 การะบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้  

ภายในปี 2565 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของคนพิการ ได้แก่  กรมการปกครอง ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคมกรมสรรพากร 
โดยในระยะต่อไปจะหารือกับหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูล เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมการจัดหางาน 
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

 

 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยยังไม่
พบปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ดว้ยตนเอง 

ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้
ชุมชนสามารถมสี่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง 
ภายในป ี2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 และระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 
 

MS1 
 

MS2 
 

MS3 
 

MS1 
 

MS2 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเป็นกลไกสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทัพงเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถระดมทุนและบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 

 
ปัจจุบนัด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม การสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึพนกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่
มีความท้าทา้ย 
โดยเฉพาะการสรา้งให้เกิดการรวมพลังของชุมชนใน
การร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ 

 
MS2 กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานคร 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 
2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งจะเป็นเครือ่งมือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน และน าไปสูก่ารสร้างความเสมอภาคและการ
ลดความเหลื่อมลพ าในสังคม 

 

 
ปัจจุบนัด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม การสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึพนกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่
มีความท้าทา้ย 
โดยเฉพาะการสรา้งให้เกิดการรวมพลังของชุมชนใน
การร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ 

 
MS3 มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส าหรับคณะกรรมการชุมชน ในรูปแบบ 
e-book 

ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีกลไกการตดิตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 

 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ได้มีการก าหนดให้มีกลไกการติดตามผลการจัดตัพงชุมชนและ
ประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยตัพงเป้าหมายการ
มีระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลการจัดตัพงและ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ เทศบาลจ านวน 2,472 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดยไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การสร้างมูลคา่ให้กับทีด่ินที่รัฐจัดให้กบัประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

เกษตรกรและคนยากจนที่
ได้รับการจัดสรรที่ดนิจากรัฐ
สามารถน าเอกสารแสดงสทิธิ
ในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้
ใช้ที่ดินทีไ่ด้รับจากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุน
ส าหรับการประกอบอาชีพ 

มีการปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่า
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนผา่น
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 
(คทช.) และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

อยู่ระหว่างการปรบัปรุงและทบทวน
นโยบายการสรา้งมูลคา่ให้กับทีด่ินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน 

มีการปรับปรุงหรือยกร่างระเบียบ 
กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่จ าเป็นต่อการ
สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน 

อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบที่
จ าเป็นต่อการสรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกิจ
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

มีการปรับปรุงกลไกที่จะท าหนา้ที่ประเมิน
ราคาที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนการ
จัดระบบแลกเปลี่ยน ซืพอที่คนืโดยรัฐ การ
ทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงหนีพสินโดยใช้ที่ดนิเปน็หลักทรัพย์ 
การตกทอดทางมรดก ฯลฯ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการโดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อเป็นการปรับปรุงกลไกที่จะท า
หน้าที่ประเมนิราคาทีด่ินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน 

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ด้รับการจัดสรร
ที่ดินจากรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งทุนไดโ้ดย
ใช้เอกสารสิทธิคพ าประกัน 

อยู่ระหว่างด าเนนิการโดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
 

MS2 
MS3 
MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูปและนโยบายจัดที่ดินใน 

กฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิมมูลค่าที่ดิน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาการด าเนินการใน
ภาพรวมให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมปฏิรูปฯ ที่ 5 ทัพงใน
ส่วนที่เป็นภารกิจของ สคทช. และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส.ป.ก. ที่ได้มีการทบทวนกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศฯ  การ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สคทช. มีแผนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ ที่ 5 โดยใช้งบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
จะด าเนินการศึกษาแนวทางและหลักการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึพน 
เนื่องจากการจัดการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐแต่ละประเภทยังมีข้อจ ากัด มี
ความซับซ้อนและแตกต่างกัน อาทิ การศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการที่ชัดเจนในกรณีเกษตรกรผิดนัดช าระและก่อให้เกิดหนีพเสีย  

 

 

 

MS2 จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของส านักงานการปฏิรปูที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ได้ขายใหก้ับเอกชนไปแล้ว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมธนารักษ์ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กรมธนารักษ์ ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลและปรับปรุงการประเมิน
ราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามอ านาจ
แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 
2562 ซึ่งมีกฎกระทรวงรองรับการประเมินราคาที่ดินทุกประเภท ทัพงนีพ 
การก าหนดราคาที่ดินและโฉนดส าหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืน 
รวมถึงที่ดิน ส.ป.ก. ได้มีการจัดท าบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 จึงท าให้การประกาศใช้ราคาที่ดิน
ฉบับใหม่มีความล่าช้า 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

195



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

MS3 ติดตามอนุบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ด าเนินโครงการศึกษาและ
ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ เ ก ษ ต ร ก ร 
และประชาชนประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดจ้างมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนีพ ได้
มีการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
รวมถึงมีการยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินขึพนใหม่ทัพงฉบับ โดยมี
ระยะเวลาในการด าเนินงานทัพงสิพนจ านวน 300 วัน ซึ่งปัจจุบันได้เสร็จสิพน
ขัพนตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางระบบออนไลน์
แล้ว และมูลนิธิฯ จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฉบับสมบูรณ์ให้กับ ส.
ป.ก. ภายในเดือนตุลาคม 2564 โดยร่างทัพงหมดจะแล้วเสร็จและสามารถ
ส่งมอบได้ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ทัพงนีพ ในระหว่างการด าเนินงาน
ของมูลนิธิฯ ส.ป.ก. จะพิจารณาร่างกฎหมายโดยคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายควบคู่ไปด้วย ในส่วนของกฎหมายใหม่ที่ก าลังยกร่างได้มีการรับ
ฟังความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางให้สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือ
ครองที่ดินได้ในกลุ่มเกษตรกร นอกจากนีพ ส.ป.ก. ยังมีแผนทบทวน
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องจ านวน 5 ฉบับ ซึ่งรวมร่างระเบียบของกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนีพเกษตรกรด้วย 

 

 

MS4 เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจ าเป็น ทั้งการสร้างความ
ตกลงกับกรมทีด่ินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด าเนินการ 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2564 

 

MS5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใชใ้ห้เช่า หรืออ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

บจธ. ได้จัดท าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทหน้าที่
ของ บจธ. หรือหน่วยงานที่จะเกิดขึพนใหม่ในอนาคตเป็นหน่วยงาน
ประเมินราคาที่ดินที่ รั ฐจัดสรรให้ประชาชน โดยเป็นการศึกษา
รายละเอียดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว อาทิ วิธีการประเมินมูลค่าที่ดินแต่ละประเภท หลักเกณฑ์ใน
การประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่ง
ทุน และประชาชน ซึ่ง บจธ. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสม
ของรูปแบบการด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ (1) บจธ. เป็นผู้อ านวย
สินเชื่อให้กับเกษตรกรเองทัพงรายปัจเจกและรายกลุ่ม ซึ่งได้ด าเนินการไป
แล้วผ่านโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิของเกษตรกรและผู้ยากจน
ที่ประสบปัญหาที่ดินหลุดมือ อาทิ การถูกยึดที่ดินจากการจ านองขายฝาก 
หรือจากการคพ าประกันเงินกู้ และ (2) บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรอง
มูลค่าที่ดินโดยประสานสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้เป็นผู้อ านวยสินเชื่อ ทัพงนีพ 
บจธ. มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการด าเนินโครงการ จึงขอให้
คณะกรรมการฯ และ สศช. ช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณเพื่อให้ บจธ. 
สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และบรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตัพง บจธ. 
จะครบก าหนดในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่ง บจธ. ได้ประสานกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อขอขยายกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทัพงคณะกรรมการที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไปด้วยแล้ว 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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10. ด้านพลังงาน 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านพลังงานของ
ประเทศ 

อับดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงาน Energy infrastructure 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่
ได้รับการจัดอันดับ

ทั้งหมด 

ปี 2564 = อันดับที่ 20 
ที่มาของข้อมูล : สถาบัน

การจัดการนานาชาติ 

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
(Energy intensity)  

(พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้าน
บาท) 

7.50 
พันตันเทียบเท่า

น้้ามันดิบ /พันล้าน
บาท 

 ปี 2564 = 7.05 ktoe/
พันล้านบาท 

ที่มาของข้อมูล : 
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบนั 
ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลด
ระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และ
ปรับกระบวนการอนุมัติ โครงการ
ภาครั ฐและเอกชนให้รวดเร็ วและ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างเท่าเทียม
กันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้าน
พลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่
เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

1) กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลา 
ได้จริง ภายในป ีพ.ศ. 2564 
2) ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้า 
ทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD) 
3)  การไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ า 
ส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงาน กกพ. ก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI 
ติดตามประเมินผล เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ อนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ. ให้เช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนได้ทุกเวลา
ทุกสถานที ่ 

ปี 2564 :  
1) การลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ 
อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าล่าช้ากว่าแผนฯ โดย
ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวน Licensing 
Scheme กระบวนการอนุญาต ส าหรับกิจการควบคมุ
ระบบไฟฟ้า กิจการระบบส่งไฟฟ้า กิจการระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า กิจการจ าหน่ายไฟฟ้า และกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ 
2) จัดท าระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจ
ประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) อยู่ระหว่างการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์แบบ Real Time เข้ามา
ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้า 
ทั้งก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD) ระหว่างส านักงาน กกพ. ส่วนกลางกับ
ส านักงาน กกพ. ประจ าเขตทั้ง 13 เขตปัจจุบันในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ได้ทดลองให้ผู้รับใบอนุญาต
รับรองตนเองผ่านระบบตรวจติดตามแล้ว 
3) ส านักงาน กก   อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพั่นาระบบเพื่อ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลย ีดิจิทัลกับการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายเพื่อการอ านวยความสะดวกในการ
เช่ือมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS1 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1/MS2 

MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        

MS1 จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างทบทวน Licensing Scheme กระบวนการ
อนุญาต ส าหรับกิจการควบคุมระบบไฟฟ้า กิจการระบบส่งไฟฟ้า กิจการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า กิจการจ าหน่ายไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติ 
2. ออกกฏหมายล าดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS จ านวน 5 ฉบับ  
สรุปสถานะการด าเนินงาน ดังนี ้(1) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดท ารายงาน
สิ่งแวดล้อมส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ 
เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับ
ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practice) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564) (2) ร่างระเบียบ กกพ.  
ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย (กกพ. เห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที ่1 กันยายน 2564) (3) ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 
ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (อยู่ระหว่างปรับปรุงตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย (กกพ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  
1 กันยายน 2564) (4) ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตการ
อนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (จะปรับปรุง 
Licensing Scheme ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565) (5) ร่าง
ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟ้า (จะปรับปรงุ Licensing Scheme ก าหนดแล้วเสรจ็ภายในเดือน
กันยายน 2565) 
3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังนี ้(1) ร่าง MOU เรื่อง 
แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบ
กิจการพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง – อยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องการลงนาม (2) ร่าง MOU เรื่อง 
การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) – ทส. ได้มีหนังสือยืนยัน
แล้ว และอยู่ระหว่างการหารอืกับ อก. พร้อมกับจะติดตามความคืบหน้า เรื่อง 
การแก้ไขกฎกระทรวงกรณียกเลิกโรงงานล าดับที่ 88 
4. อยู่ระหว่างทดลองใช้งานและปรบัปรุงระบบการจดแจง้ยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตแบบ Online บนมือถือคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายใน 
เดือนกันยายน 2564 และพั่นาระบบการอนุญาตแบบ Online เพื่อรองรับ
การปรับกระบวนการอนุญาตตามแนวทาง OSS โดยคาดว่าจะสามารถเปิด 
ใช้งานระบบใหม่ได้ส าหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าภายในเดือน
กันยายน 2565 

การลงนาม MOU ระหว่าง กกพ. ทส. และ อก. เรื่อง การก ากับ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
เนื่องจาก อก. มีความเห็นเบื้องต้นว่าการจัดท า MOU ควรรอให้
กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 88 มีผลใช้
บังคับก่อนหรือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการของ 
ร่างกฎกระทรวงก่อน จึงเห็นควรให้ภาคนโยบายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยส านักงาน กกพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานรับทราบ เมื่อวันที่  
25 สิงหาคม 2564 และได้มีหนังสือลงวันที่  30 สิงหาคม 2564  
ถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแจ้งความ
คืบหน้าการด าเนินงาน และพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อน
ด าเนินงานดังกล่าวต่อไป และส านักงาน กกพ. จะมีหนังสือ
ความเห็นกลับไปยัง อก. ว่า ในข้ันตอน ครม. ให้ความเห็นชอบ
หลักการของร่างกฎกระทรวงมีความเหมาะสมมากกว่า ทั้งยังส่งผล
กระทบต่อแผนงานน้อยกว่าการต้องรอในช้ันร่างกฎกระทรวงมีผล
บังคับใช้ พร้อมกับจะติดตามความคืบหน้า เรื่อง การแก้ไข
กฎกระทรวงกรณียกเลิกโรงงานล าดับที่ 88 อีกครั้ง 
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MS2 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมพั่นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 48 (ปัจจุบันได้รับการอนุมัติ
หลักการจ้างเรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้ประกอบการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
2. การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. …  
การยกเลิกการผลิตไฟฟ้าที่เช่ือมโยงกับระบบโครงข่ายไม่เป็นพลังงาน
ควบคุมของกรมพั่นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2564 ส านักงาน กกพ. มีหนังสือถึง พพ. ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอของ พพ. เรื่อง เกณฑ์การตรวจสอบโรงไฟฟ้าแยกตาม
เช้ือเพลิง สืบเนื่องจากที ่พพ. อยู่ระหว่างร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อปลดการ
ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไม่ถือเป็นพลังงานควบคุมที่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ตามแนวทาง OSS 

ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
จะสามารถด าเนินการได้ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย
แล้วเสร็จ จึงท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 

MS3 มีระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด 
ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กกพ. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รวม 7 ตัว ประกอบด้วย (1) การพั่นาการก ากับกิจการ
พลังงาน (2) การพั่นาระบบการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)  
(3) ความโปร่งใสการก ากับกิจการพลังงาน (4) แนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่  2 (ตัวช้ีวัดร่วมกับ สนพ.)  
(5) โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวช้ีวัดร่วมกับ พพ.) (6) Virtual 
Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน (7) การปรับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า 

กระทรวงพลั งงานปรั บปรุ งตั ว ช้ี วั ดตามข้ อสั่ งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพิ่มเติม จ านวน 2 ตัว ได้แก่  
(1) ตัวช้ีวัดด้าน Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน 
และ (2) ตัวช้ีวัดด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า จากเดิม  
5 ตัวช้ีวัด 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบนั 
1) เกิดการพั่นาระบบข้อมูลพลังงาน
ของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และ
เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้ งจาก
ภาครัฐและเอกชน  
2) เกิดการพั่นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมา
วิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการ
ใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจ
ด้านพลังงาน 

1) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน 
2) จัดตั้งกลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร 
และเครือข่าย เพื่อการสื่อสารข้อเท็จจริง แก้ไข
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน หรือท่ีเป็นประเด็น
ค าถามของสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และเข้ าใจได้ โดยง่าย ภายใต้สัญลักษณ์  
“ศูนย์ สารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติ” 
(National Energy Information Center: 
NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. 2564 
3) เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐหรือ
เ ช่ื อมโยงข้ อมู ลกั บหน่ วยงานภายนอก 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเภทและ
ประเด็ นด้ านพลั งงานที่ เ ร่ งด่ วนหรื อมี
ผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวง
กว้างได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ ภายใน  
ปี พ.ศ. 2564 
4) เกิดแนวทางการพั่นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ ภายในป ี
2565 (*กรณีที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน
แล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ) 

1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 
2563 รวมทั้งได้มีค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 
เพื่อด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
2) การด าเนินงานท่ีผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และ
ทบทวน เพื่ อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ รวมทั้งรายการ
ข้อมูลและแนวทางการพั่นาระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูล/การเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยได้จัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุนพั่นาไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะท างานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2/MS3/MS4 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ด าเนินการในลักษณะกองเงา
โดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตราก าลังที่มีอยู่ เดิม ท าให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ มีข้อจ ากัด
ด้านจ านวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล ในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ 
เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของส านักงาน กพร. ที่มีโครงสร้าง
อัตราก าลังของบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

MS2 มีข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การด าเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษาและวิเคราะห์รายการข้อมูลที่ศูนย์ฯ 
ควรจะมีในอนาคตเพื่อตอบสนองตามภารกิจของศูนย์ฯ  รวมทั้งได้
ทบทวนข้อมูลที่ สนพ. จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ช่องว่างของ
ข้อมูล (Gap Analysis) เพื่อสรรหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนต่อไป 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภารกิจใน
การรวบรวมและจัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้านพลังงาน
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ซึ่งมีความ
หลากหลายและกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน สนพ. 

MS3 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การด าเนินการที่ผ่านมาได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนรายการข้อมูล 
รวมทั้งรูปแบบการรับ/ส่งข้อมูลในปัจจุบันระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลกับ สนพ. เพื่อออกแบบแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลของศูนย์ฯ  
ให้ มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 
2564 และ 5 เมษายน 2564 ได้ด าเนินการหารือหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงานในรายละเอียดของรายการข้อมูลที่มีความพร้อมและ
รูปแบบในการเช่ือมโยงข้อมูลในอนาคต เพื่อวางแนวทางในการเช่ือมโยง
ข้อมูล โดยได้จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุนพั่นาไฟฟ้าเพื่อด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ  
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการฯ 

สนพ. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อเสนอโครงการฯ อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง จึงยังไม่มีงบประมาณในการ
สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้าน
พลังงานดังกล่าวนี ้

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สนพ. ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อด าเนินการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อด าเนินการศึกษาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า
กว่าแผน โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2566 หรือด า เนินการด้วยแนวทาง 
ที่เหมาะสมต่อไป 

 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน (กรมพั่นาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.)) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบนั 
อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้
พ ลั ง ง า น ล ง ไ ด้ ต า ม ข้ อ สั่ ง ก า ร
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2 5 5 6  โ ด ย น า ก ล ไ ก บ ริ ษั ท จั ด
การพลังงาน (Energy Service 
Company: ESCO) มาพั่นาใช้ในการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลั ง ง า น ภ า ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2565 

1) มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการ
ด าเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน  
ในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
2) มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อน
กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน 
ภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเริ่มน าไป
ปฏิบัติจริงภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) จัดท าร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงาน
ภาครั ฐ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  โดย  พพ.  หารื อกั บ 
กรมบัญชีกลาง ดังนี้ การด าเนินการ ESCO ใช้เงิน
ลงทุนจากเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาครัฐจะจ่ายเงิน
ให้กับ ESCO ถือว่าไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริการพัสดุ 2560 ทั้งนี้ พพ. อาจน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบและก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐถือปฏิบัติด าเนินการ ESCO เพื่อให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน และการท าสัญญาจ้างบริการจัดการพลังงาน 
พพ. สามารถส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณา และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติได้  
2) พพ. หารือกับ ส านักงบประมาณ เรื่องแนวทางการ
ตั้งงบประมาณส าหรับโครงการ ESCO ภาครัฐ  
ให้เป็นไปตามหลักการทางงบประมาณ โดยเบื้องต้น
เห็นว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบด าเนินงานในลกัษณะ
ที่อาจต้องก าหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะ
ส าหรับเรื่องการจ้างบรกิารจัดการพลังงาน ในแนวทาง
เดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 สามารถใช้มาตรการธุรกจิบริษัทจดัการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จรงิ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงบประมาณ / กรมบัญชีกลาง  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
จัดท าร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางได้ให้
ความเห็นแล้ว ส่วนส านักงบประมาณอยู่รระหว่างประสานงานและ
จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นเห็น
ว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบด าเนินงานในลักษณะที่อาจต้องก าหนด
ต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะส าหรับเรื่องการจ้างบริการ 
จัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ และ 
อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 - 

MS2 มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
โครงการน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก ครม   .ก่อนด าเนินการ และคาดว่าโครงการจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

 - 
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบนั 
สร้ า งมู ล ค่ า เ พิ่ ม จ ากท รั พย าก ร
ปิโตรเลียมในการพั่นาเศรษฐกิจ 
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมของไทย และสร้าง
รายได้ ให้กับประชาชน พร้อมกับ
รอ ง รั บก าร เ ปลี่ ย นผ่ า นสู่ ร ะบบ
เศรษฐกิ จหมุ น เ วี ยน  และสร้ า ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
(New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 

1) จัดท าแผนการพั่นาอุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี 2564  
2) จัดท าแผนการพั่นาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที ่4 ที่สามารถด าเนินการได้ทันทีในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
3) จัดท าการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแผนการ
พั่นาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ระยะที่  4  
ในระยะยาวในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  
4) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ด า เนิ นการตามกรอบแผนการพั่นา 
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะที ่4 

หลังจากที่ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ได้ท าการศึกษากรอบแผนการพั่นาอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก 
และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพั่นาเศรษฐกิจ 
ในอนาคตแล้วเสร็จ ขั้นต่อไปส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลผลการศึกษา
ดังกล่าว เพื่อที่จะน าหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานต่อไป 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 MS2 MS1 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ท าการศึกษากรอบแผนการพั่นา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก  
และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพั่นาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ  
และน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเรียบร้อยแล้ว  

 - 

MS2 มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
หลังจากท่ีส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ท าการศึกษากรอบแผน 
การพั่นาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นท่ีทะเลชายฝั่งภาค
ตะวันออก และพื้นท่ีที่มีศักยภาพเพื่อการพั่นาเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว
เสร็จ ขั้นต่อไปส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
ผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อที่จะน าหารือต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ต่อไป 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

210
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบนั 
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

1) ปรับปรุงแผนพั่นาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (1.1) ผลการศึกษาสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ  
ที่ เหมาะสม  เพื่ อรองรั บแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของประเทศ (1.2) มีแผนพั่นาก าลังผลิต 
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power 
Development Plan : PDP 2022) (1.3) ผล
การศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization 
of Transmission and Distribution) 
2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (2.1) 
ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่
เพิ่มการแข่งขันท่ีใช้พลังงานทดแทน ภายใน 
ปี 2565 (2.2) ประกาศใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และอัตราส าหรับ Third Party Access  
ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย ภายในปี 2564 
(2.3) ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ภายในปี 2563  
(2.4) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่อง
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี  (Energy Trading 
Platform (ETP) ในพื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 
และเริ่ มด าเนินโครงการ ภายในปี  2565  
(2.5) มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน (ควบคู่
ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบ
กิจการพลังงานที่ เปลี่ยนแปลงไป ภายใน 
ปี 2564 (2.6) จัดท ารูปแบบและแผนที่น าทาง 
(Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพั่นาโครงสร้าง
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่
เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของ
กิจการไฟฟ้า ภายในปี 2564 (2.7) จัดท าร่าง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการ
จ าหน่าย (Retail) ภายใน ปี 2565 (2.8) มีแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อ
พั่นาโครงสร้างพื้นฐานด้าน พลังงาน ระยะ  
5 ปีภายใน ปี 2565 (2.9) ปรับปรุงโครงสร้าง

1) กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสมมติฐานในการจัดท า 
PDP 2022  
2) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี  (Energy 
Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพ้ืนท่ี EEC ภายใน  
ปี 2564 และเริ่มด าเนินโครงการ ภายในปี 2565  
โดยด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
ส านักงานกกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน.  
3) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
มีมติเมื่อวันที ่1 เมษายน 2564 เห็นชอบแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) เป็นผู้พิจารณาและด าเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ต่อไป 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบนั 
อัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเตรียมการ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer (2.10) ปรับปรุง
รายละเอียดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใสแก่
ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) การพั่นาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
(3.1) ประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่ง
บงกชแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง 
(3.2) จัดท าแผนพั่นาและใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน  
ปี 2564 (3.3) จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริม
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายในปี 2563 (3.4) จัด
ให้มีการศึกษาการพั่นาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG 
Trading Hub) ภายในปี 2563 (3.5) มีการออก
ใบอนุญาตผู้ประกอบการน าเข้า >= 3 และ
ส่งออก >= 2 ราย (3.6) ทบทวนแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ภายใน ปี 2563 (3.7) มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะ
หมดอายุในอนาคตอื่น ๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน 
แหล่งพื้นที่พั่นาร่วม ไทย-มาเลเซีย (Joint 
Development Area : JDA) แหล่งทานตะวัน/
เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ภายในปี 2565 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 MS2/MS3 MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง และสรุปผลการศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว แบบจ าลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด 
(Peak Model) และสรุปผลการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ
ยาวของประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 (มีการ
ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการแล้ว  
จากเดิมคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)  
2. สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมส าหรับ รองรับแนวโน้ม 
Prosumer แล้วเสร็จเมื่อเดือน มิถุนายน 2563 ทั้งนี้จะ น าผลการศึกษาไป
ปรับใช้ในการจัดท าแผน PDP2022 ต่อไป  
3. การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ด าเนินศึกษาการปรับปรุง ระบบส่งและระบบ
จ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2562 ทั้งนี้จะน าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดท าแผน 
PDP2022 ต่อไป  
4. คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพั่นาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จัดท าแผนพั่นาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ เมื่อวันที ่16 กุมภาพันธ ์2564  
5. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสมมติฐาน
ในการจัดท า PDP2022 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ  ในบางขั้นตอนได้  
การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 
รวมถึงทิศทางของโลกและในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลัง
ทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน
การจัดท าแผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากในอดีต 

MS2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า เมื่อวันที ่26 สิงหาคม 2563  
2. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการ
แข่งขัน (ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบกิจการพลงังาน
ที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งมีการพิจารณาบทเรียนจากการด าเนินการใน
ต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการน าเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงพลังงาน  
3. อยู่ระหว่างการด าเนินการน าเสนอรูปแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) 
เพื่อปรับปรุงและพั่นาโครงสร้างการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 
อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง
และพั่นาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้าต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงพลังงาน กบง. กพช. ตามล าดับ  
4. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที ่EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มด าเนินโครงการ 
ภายในปี 2565 โดยด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงาน กกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน.  
5. ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
อัตรา ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่ายร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้แก ่สนพ. / กฟผ. /กฟภ. / กฟน. 

MS3 ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยูร่ะหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2564 เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
เป็นผู้พิจารณาและด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ ระยะที ่2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
2. คณะรัฐมนตรีรับทราบมติ กพช. ที่เห็นชอบการพั่นาโครงสร้างพื้นฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) 
โดยให้ ปตท. เป็นผู้ด าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะ
กงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) 
3. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีค าสั่ง เพิ่มเติมหน้าที่และอ านาจของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจการการแข่งขันก๊าซ
ธรรมชาติในระยะที่ 2 โดยให้พิจารณาและจัดท าแผนโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและแนวทางด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
4. ด าเนินการประมูลแล้วเสร็จ และได้มีการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(PSC) ส าหรับแปลงส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่ง
เอราวัณ) กับ บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ร่วมกับ 
บริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ ากัด และ สัญญาแบ่งปันผลผลิตส าหรับ
แปลงส ารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยหมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช) กับ 
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เมื่อ 25 ก.พ. 62 มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 
และ G2/61 เพื่อน ามาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ ในอนาคต 
5. สนพ. ได้จัดท าโครงการศึกษาเพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ ไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ ามันเตา ถ่าน
หิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเสร็จ และท าการปิดบัญชีโครงการไปแล้ว
เมื่อวันที ่20 ก.ค.63  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดท าร่างแนวทางการส่งเสริมฯ 

 - 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

6. ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ ากว่าราคา 
Asian Spot LNG และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจาก
เหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ปตท. ได้ด าเนินการส่งออก LNG 
ระหว่างวันที ่25-26 มกราคม 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบโครงการ 
Regional LNG Hub ด้วยการด าเนินการ LNG Reloading เชิงพาณิชย์ 
และได้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) เมื่อวันที ่9 มีนาคม 2564 รับทราบแล้ว 

 
การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน     

1. ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

 เร่งรัดการด าเนินการลงนาม MOU ระหว่าง ส านักงาน กกพ.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เรื่อง การก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจาก อก   .มีความเห็นเบื้องต้นว่าการจัดท า  MOU ควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิก
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 88 มีผลใช้บังคับก่อนหรือให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวง
ก่อน จึงเห็นควรให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเร่ืองดังกล่าว 

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน  

 ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงาน โดยเฉพาะปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ ของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ที่มีอัตราก าลังข้าราชการค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูล จึงเห็นควรการจ้างบุคลากร /ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติบรรลุผลส าเร็จ 

3. การใช้มาตรการบรษิัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 ติดตามการประสานงานกับส านักงบประมาณ เพื่อจัดท าแนวทางการตั้งงบประมาณของมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน  )ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามแผนฯ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

 ติดตามการขับเคลื่อนการพั่นาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจ
ใหม ่(New S-Curve) ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิม่การแข่งขัน 

 ติดตามการด าเนินการจัดท าแผน PDP2022 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินการในบางขั้นตอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงทิศทางของโลกและ
ในประเทศไทยมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผล
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดท าแผน PDP2022  ที่แตกต่างไป หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแนว
ทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เนื่องจากที่ผ่านมามีความคิดเห็นและมุมมองที่มีความแตกต่างกัน ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินการหาข้อสรุปร่วมกันในแนวทางการด าเนินการ 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



  



 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น 
(Corruption Perceptions 

Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต  
 อยู่ทีอ 40 คะแนน 

ปี 2563 =  
36 คะแนน 

ทีอมาของข้อมูล : 
Transparency 
International 

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซืออสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านการประเมิน ITA 

ร้อยละ 65  
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 ปี 2564 = 49.95 
ทีอมาของข้อมูล : 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีอมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทีอรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาค
ประชาชนสามารถมีบทบาทใน
การเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีสว่นร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตน
อย่างมีประสทิธิภาพ และ
ปลอดภัย 

2. สนับสนนุให้ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท 

1. มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
ชุมชน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่าง
น้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่ายในปี 
๒๕๖๔ และ  ๖ เครื อข่ าย ในปี 
๒๕๖๕ 

2. มีการขยายผลการด าเนินการไปสู่
เครือข่ายองค์กรระดับต าบลร้อยละ 
๒๐ ทุกปี จนครอบคลุมทุกต าบล
ทั่วประเทศ 

3. มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและ
ช่องทางการร้องเรียนของประชาชน
ในปี ๒๕๖๔ 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ ปี 2564 5 จังหวัด 25 
ต าบล 
(ที่มาข้อมูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

ธ .ค.  

MS3 

ส .ค.  

2563 

MS2 

MS1 MS2 

MS1 

MS2 
MS3 

MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

(อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย) 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สถาบัน พอช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินงานตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2564-2565 งบประมาณรวม
จ านวน  4 ,604 ,600  บาท  มี ระยะ เวลาด า เนินการตั้ ง แต่  
1 พฤษภาคม -15 กันยายน 2564 และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณงวดที่ 1 จ านวน 1,698,500 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 
2564 เพื่อใช้สนับสนุนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนระดับจงัหวัดและสนับสนุนการ
จัดตั้งและพัฒนาคณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาค
ประชาชนระดับต าบล โดยมีพื้นที่ เป้าหมายการด าเนินการ  
5 จังหวัด 25 ต าบล 

การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินงานตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต มี
ข้อจ ากัดในการด าเนินการ ส่งผลให้ขาดความ
คล่อองตัวในการด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
จึงได้มีการหารือร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช.ในการ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม รวมถึง
วิธีการและแนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มี
การใช้ระเบียบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)- 

 
MS2 เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.

และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1. คณะท างานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วม
พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นกลไกส าคัญในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ 

2. คณะท างานประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัด 5 จังหวัดน าร่อง 
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ สระบุรี ตราด และอ านาจเจริญ 
ภายใต้เวทีการประชุมอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ปปท.) เพื่อชี้แจง
แนวทาง และรับฟังความเห็น พร้อมทั้งปรึกษา หารือ ข้อกังวล
ในการขับเคลื่อนงานให้สามารถด าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

 
เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม 
จึงส่งผลให้การก าหนดแนวทางและเป้าหมาย
ร่วมกัน  รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกันเป้นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
จึงต้องปรับเปลี่ยนการท างานโดยการปรึกษาหารือ
ร่วมกันอย่างเป็นระยะ หรือการก าหนดเป็นวาระใน
ทุกๆ เดือน ให้มีการประชุมปรึกษาร่วมกัน 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

3. คณะท างานประชุมร่วมกับเครือข่ายเด็กและเยาวชน และ 
สภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่  ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน  
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน แนวทางพร้อมร่วมกันหารือแนวทาง
บูรณาการแผนการปฏิบัติงาน 

 
MS3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ป.ป.ท. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั้งส่วนกลางและ
ภาค ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(เขต 1-9) ร่วมปฏิบัติการในศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาชน - ป.ป.ท. โดย ป.ป.ท. สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ 

ควรประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที่ เช่น 
ส านั กงาน  ป .ป .ช .  ส านั กงาน  ป .ป .ท .  และ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยด าเนินการขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
MS4 มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน    ) องค์การมหาชน  (ได้ออกแบบการ
ติดตามโดยจัดให้มีการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในพื้นที่  ในทุกวันพฤหัสบดี  ของสัปดาห์  ให้แต่ละ
พื้นที่ได้น าเสนอสถานการณ์  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดท าบทสรุปรายงาน
ประจ าปีในพื้นที่ 5 จังหวัด 25 ต าบล  

ไม่มี 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2  
การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. กฎหมายที่เก่ียวข้องมีผลบังคับใช้
ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการ
ฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ) 

(1) มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิด
ปากในปี 2564 และกฎหมายวา่
ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในปี 
2565 รวม 2 ฉบับ 

ปี 2564 :  
1. กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากอยู่
ระหว่างประมวลผลการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส่งให้
คณะรัฐมนตรี พิจารณา ตามมาตรา 270 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2560 
2. อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนให้
สอดคล้องกับแผน ปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับ
ข้อสังเกตจากองค์กรต่างๆ ไปพจิารณา ตาม
มติ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบขอถอนร่าง 
พรบ.ฯ 

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างครบวงจร 

(2) มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างครบวงจรในปี 2564 

ปี 2564 : ได้มีการพัฒนาระบบเปิดเผยและ
แจ้งผลการติดตามเร่ืองร้องเรียนแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจบุันอยู่ระหว่างก าหนด
แนวปฏิบัติร่วมกันกับส านักกฎหมาย และ
ส านักบริหารงานกลาง เนื่องจากเป็นข้อมูล
อ่อนไหว 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

MS1 MS3 MS2 

MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลใน
ครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.)  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมา 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้  
MS 1.1 ผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย อยู่ระหว่าง ครม. (15 
มิถุนายน 2564) ได้ให้ความเห็นชอบขอถอนร่าง พรบ.ฯ เพื่อน ากลับมา
พิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผน ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับข้อสังเกต
จากองค์กรต่างๆ ไปพิจารณา 
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการ/หลักสูตร โดย (1) มีการลงพื้นที่
จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการฯ รวม 3 ครั้ง และ (2) เชิญชวนให้หน่วยงานของ
รัฐสมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 
กิจกรรมที่  3 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล  (e-
Complaint and Appeal) ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์การท างานของ
ระบบงานเก่า เพื่อจัดท าแผนและก าหนดข้อมูลทางเทคนิคโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ตามความ
ต้องการของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฯ 
MS 1.2 หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้
ง่ายทางอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล มีการการจัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New 
Technology (Data Management Tools) ได้มีการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเปิด
ของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th 
- พัฒนานวัตกรรมบริการระบบ DIGICat ระบบบัญชีข้อมูลส าเร็จรูปมีไว้เพือ่
จัดการข้อมูลภายในองค์กร และ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธรรมาภิบาล
ข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาขน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ

1. ส านักงาน ป.ป.ช. พบปัญหา/อุปสรรคใน 
การด าเนินงาน คือ เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด -19 ท า ให้การด าเนินการล่าช้ ากว่ า
ก าหนดระยะเวลาตามแผน แต่การเสนอร่าง
กฎหมายฯ และรายงานการศึกษาฯ ต่อ
คณะกรรมการปฏิ รู ปประ เทศ  ยั ง ค ง
ด า เนินการได้ทันตามก าหนดในเดือน
กันยายน 2564 
 
2. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
พบปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ท า
ให้ต้องมีการปรับแผนและระยะ เวลาให้
สอดคล้องกัน 
2. สถานการณ์โควิดในรอบใหม่ จึงส่งผลให้
การด าเนินจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และอยู่ระหว่างการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการใช้
ข้อมูล 
- 3. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Management 
Tool for Data Governance) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ  ผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดย สพร. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในการเตรียมพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ 
ผ่านการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open data) และยังได้ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework : DGF) จ านวน 20 กระทรวง 1 
หน่วยงาน จากเป้าหมายทั้งหมด 20 กระทรวง 
- 4.การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 
บนเว็บไซต์ data.go.th มีการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ บน
เว็บไซต์ data.go.th รวมทั้ง ยังเริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบ/โครงสร้าง
แพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลเปิดให้รองรับกับมาตรฐานเมทาดาต้า 14 ฟิลด์
ตามประกาศส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ 
และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 
- 5.การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Data Driven - Dataset) มีชุดข้อมูลส าคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ประเทศทั้ง 4 ด้าน จ านวน 274 ชุดข้อมูล ด้านสวัสดิการ (Welfare) ด้าน
เกษตร (Agriculture) ด้านการศึกษา (Education) และด้านเศรษฐกิจ 
(SMEs) 

 
MS2 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชงิลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มี
ประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวก มีความเชื่อม่ัน
ในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียน
หรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผา่นมา 
มีผลการด าเนนิการ ดังนี้  
MS 2.1 พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก 
โครงการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่
หลากหลาย อยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้ง
เบาะแสและข้อมูลเชิงลึก โดยมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในที่
เก่ียวข้องเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ตัวอย่างเช่น 

ส านักงาน ป.ป.ช. ควรเร่งด าเนินการจัดท า 
ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการ
ฟ้องคดีปิดปาก ในความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... มี
มาตรการส่งเสริมการป้องกันการฟ้องปิด
ปาก ที่ก าหนดให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็น
ศูนย์กลางในการคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้ถูก
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การร่วมมือกับเครือข่าย Strong, การประชาสัมพันธ์, ร่างพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 130 
MS 2.2 จัดท าระบบปกปิดตัวตนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มี
ความเชื่อมั่นในเร่ืองการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย 
โครงการจัดท าระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เ บ า ะ แ ส อย่ า ง ค ร บ ว ง จ ร  ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ห า รื อ แ น ว ท า ง 
การด าเนินการปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน และจะด าเนินการน าเสนอ ขัน้ตอน วิธีการ การปกปิดตัวตนของ
ผู้แจ้งเบาะแสในปีงบประมาณ 2565  

ฟ้องคดีปิดปาก ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. 
และพนักงานสอบสวน และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราช- บัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส านักงานคุ้มครองพยาน 
ด าเนินการคุ้มครองพยานได้เองโดยเร็วที่สุด 
 

  
MS3 การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏบิัติอย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไป
กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจาก
ภาคประชาชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมา 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้  
MS 3.1 บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร 
ทั้งการเข้าถึงความปลอดภัย การจัดท าระบบ การแจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้ง 
ได้ทราบ รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบัติ 
โครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียนและคดี 
(เร่ืองที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณาการเปิดใช้
งาน 
MS 3.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการรวบรวบข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ  แ ล ะ ผ ลิ ต สื่ อ เ กี่ ย ว กั บ 
การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์บัญชีทางการ 
ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น 
ทั้ ง นี้  ใ น ส่ ว น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ที่  2  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ติ ด ต า ม 
การด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนและคดีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

แม้จะมีการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ ง
เบาะแส แต่ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงควร
เรง่ประชาสัมพันธ์ สร้างควมรู้ความเข้าใจ 
เพื่ อ ใ ห้ ป ระชาชนมี ความ เชื่ อ มั่ น ใ น
กระบวนการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแสมากขึ้น 
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MS4 การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่
แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP 
Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดง
ความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผา่นมา 
มีผลการด าเนนิการ ดังนี้  
MS 4.1  
ส านักงาน ป.ป.ช. มีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2565 
(โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมาย เพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการ
บังคับใช้กฎหมายการป้องกันการถูกด าเนินคดีและหลักคิดการจัดท า ร่าง
กฎหมายป้องกันการถูกฟ้องคดีอาญา(การฟ้องเพื่อปิดปาก Anti – 
SLAPP Law) เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติและแนวทางการคุ้มครอง
สิทธิพยานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประมวลผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ส่งให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลมีการเลื่อน 
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศออกไป 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 
- ส านักงาน ป.ป.ช. พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน คือ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท า
ให้การด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาตาม
แผน แต่การเสนอร่างกฎหมายฯ และรายงาน
การศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ยังคงด า เนินการได้ทันตามก าหนดในเดือน
กันยายน 2564 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
1) ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบและเฝ้ าระวั งการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วม
ด าเนินมาตรการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และ
ความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม
อย่างมีนัยส าคัญ 

2) การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติ ธรรมที่ ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา 
เพราะการด า เนิ นงาน /คดี ที่ ตน
รับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 

4) นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับ
ป ระ เท ศ ไ ด้ รั บ ก า ร ล ง โทษ ตา ม
มาตรฐานสากล 

1) ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึง
พอใจ และเชื่ อมั่นในกระบวน 
การยุติธรรม  )ส ารวจความเห็น
ของประชาชน (  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ทุกปี )เทียบจากปีก่อนหน้า(  

2) หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ด าเนินคดีทุ จริตมีการก าหนด
ขนาดของคดีและระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายใน
ปี 2564 

3) ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดี
ทุจริตในขนาดเดียวกันลดลงอย่าง 
มีนัยส าคัญ ส่งผลให้จ านวนคดี
ทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ 20 จาก
ปีก่อนหน้า 

4) จ านวนเรื่ อง  /คดี ที่ เ จ้ าหน้ าที่
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐาน
ทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะ
การด าเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมี
จ านวนคดีลดลงร้อยละ 20 ทุกปี 

)เทียบจากปีก่อนหน้า(  

ปี 2564 :  
1) กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่

จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลา
เ กิ น ก ว่ า ก ร อบ เ ว ล า ป ก ติ ที่
กฎหมายก าหนด ร้อยละ 73.37 
ของจ านวนคดีทั้งหมด 

2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของจ านวนคดีที่ส่ง
ฟ้อง 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ช.) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

ธ .ค.  

MS1 
MS2 
MS4 

ส .ค.  

2563 

MS1.2 

MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้ 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
MS 1.1 
 -ส านักงาน ป.ป.ช. มีแผน ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ในปี 2565 (โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการบัง
ตับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรในพื้นที่ภูมิภาค
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมาย
และรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากฎหมาย)  
-มี ร่าง พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม (แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดย
กฎหมายดังกล่าว มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการ
พิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนิน คดี /ก าหนดให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบ
หรือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มี
ผู้เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากความล่าช้าในการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
MS1.2  
มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังงบประมาณรายจ่ายและ การติดตามทรัพย์สินที่เกิด
จากการกระท าความผิดคืน  
MS1.3 
-ส านักงาน ป.ป.ช. มีการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแนวทางใน
การ ทบทวน แก้ไขกฎหมาย (ถ้ามีความจ าเป็น)  
-มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานธุรการขององค์กร 
อิสระ เพื่อหารือร่วมกัน  
-มีการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี เกี่ยวกับการการพัฒนางานด้านกฎหมาย รวมถึงการ

- สถานการณ์โควิด ส่งผลต่อการด าเนินการมี
ความล่าช้า 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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บังคับใช้กฎหมาย  
MS1.4 
-ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการส ารวจความพึงพอใจและประเมินความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พบว่ามีค่า
คะแนนความ พึงพอใจและความเชื่อมั่นที่เพิ่มข้ึน 
-ส านักงาน ป.ป.ช. สามารถบริหารจัดการเรื่องที่มีมติให้ไต่สวนก่อน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ ได้แล้วเสร็จตามที่
กฎหมายก าหนดเกือบร้อยละร้อย ท าให้การบังคับใช้กฎหมายหรือ
การด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือ  

 
MS2 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายใน
มาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการ
ท างานบนฐานดจิิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ 
มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS2.1 
-มีกฎหมายในการก าหนดกรอบ ระยะเวลาในการด าเนินการของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งท าให้การด าเนินคดีแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ด าเนินการ 
-มี  ร่ าง  พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด า เนิน  งานใน
กระบวนการยุติธรรม (แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม) ซึ่งได้มีการก าหนดระยะ เวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน
ในกระบวนการยุติธรรม 
-ร่าง พระราชบัญญัติมาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง จะมีความสอดคล้องกับ
พระราช บัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
-มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเรื่องให้
หน่ ว ย ง าน อ่ืนด า เนิ นกา รตามมาตรา  61  และ  64  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
MS2.2 
-ส านักงานมีแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

สถานการณ์โควิด ส่งผลต่อการด าเนินการมีความ
ล่าช้า 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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-มีโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีอาญา ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลระหว่างคณะกรรมการป.ป.ช. ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 1-9 
-ส านักงาน ป.ป.ช. มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. (NACC Operation Command 
Center) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในทุกภารกิจงาน 
และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกมิติงาน รวมถึงมี
การจัดจ้างบุคลากรเพื่อดูเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
-มีการพัฒนาระบบข้อมูลงานดา้นการปราบปรามการทุจริต และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยงระบบระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 

 
MS3 จ านวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทาง

จริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS3.1 
-ส านักงาน ป.ป.ช. มีอนุกรรมการประสานงานระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ช. และส านักงานศาล 
-มีแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโครงการ
ที่สอดคล้อง กับการด าเนินการ 
-มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ เช่น 
1) การประชุมร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด ในลักษณะของ
ส านักงานและคณะกรรมการบริหาร 
2) มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง 
ๆ เช่น สนง.ป.ป.ช. vs ศาล สนง.ป.ป.ช. vs สตช.  
3) การติดตามตัวผู้ถูกจับระหว่างส านักสืบสวนและกิจการพิเศษ 
กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันด าเนินการเพื่อน าตัว
ผู้กระท าผิดมาฟ้อง  
4) มีการประสานงานกับส านักงาน ก.พ. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมและให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงต่าง 
ๆ มีประกาศภายในเกี่ยวกับการขัดกันเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม อยู่ในกรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในการส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล ซึ่งมีการด าเนินการ 3 
กระทรวง : พลังงาน/อุตสาหกรรม/ศึกษาธิการ 

การประสานความร่วมมือการบูรณการต่างๆยังมี
ข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย และมีความล่าช้า 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล  
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - กระทรวงพาณิชย ์

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS4.1 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการด าเนินการ 
-มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
-มีการศึกษา ทบทวน มาตรา 9 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
-หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญติดังกล่าวได้  อาจ
จ าเป็นต้องเพิ่มมาตรการก าหนดความรับผิดของนิติบุคคลในบาง
ประการ เช่น หน้าที่ในการเสียภาษีจากรายรับที่เกิดจากการเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือการกระท าทางการเงินที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
MS4.2 
กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนยัส าคัญ (Big Rock) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพณิชย์ เป็นหน่วยงานด าเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลตามภารกิจปกติ 

การประสานความร่วมมือการบูรณการต่างๆยังมี
ข้อจ ากัด และมีความล่าช้า 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปจัจุบัน 
1) ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วย

ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ )No Gift 
Policy) 

2) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบ
คุณธรรมตามรฐัธรรมนญูบัญญัติ 
พร้อมกับให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่นตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่นตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

3) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกดั
หรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการ
ร่ ารวยผิดปกต ิ

4) หัวหน้าหน่วยงานของรฐัจัดท า
แผนบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบและร่ ารวยผดิปกติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 
และบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้กระท าผิดอย่างรวดเรว็และเปน็
ธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า 
)Accountability) มาบังคับใช้กับ
หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ภายในต้นปี 
2564 

2) มีมาตรฐานทางจรยิธรรม
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่นตนกับส่วนรวม
ประกอบพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ .ศ.
2562 ภายในป ี2564 และ
ยกระดับเป็นกฎหมายว่าด้วย
การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี 
2565 

3) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหนว่ยงานของ
รัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู ่
โดยใหเ้จ้าหนา้ที่ของรัฐที่ใช้
อ านาจรัฐต่อประชาชนต้อง
ด าเนินการภายในปี 2564 และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายใน
ปี 2565  

4) หัวหน้าส่วนราชการของรฐัต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
และบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม พร้อมกับน าหลัก
ความรับผดิชอบในการกระท า 
)Accountability) มาบังคับใช้ 
ภายในปี 2564 

ปี 2564 :  

1) ณ วนัที่ 5 เม.ย.  2564 มีส่วนราชการ
จ านวน 116 หน่วยงานไดป้ระกาศ
นโยบายไม่รบัของขวญัและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏบิัติหนา้ที ่(No Gift 
Policy) 

2) ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการออกแบบ
เครื่องมือประเมนิและตัวชีว้ัด "สัตบุรุษ" 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตัง้
คณะท างานเพื่อศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับวิธกีารด าเนนิการก่อนน าเสนอ 
ก .ม.จ .พิจารณาต่อไป  

3) คณะกรรมการ ป .ป.ช.  ไดย้กร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้เจา้หนา้ทีข่องรัฐยื่น
บัญชทีรัพยส์นิและหนี้สนิตามมาตรา 
130 แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ .ศ . 2561  
เรียบร้อยแล้ว )ปัจจบุันอยู่ระหวา่ง
ปรับปรงุ การก าหนดเจา้หนา้ที่ของรัฐที่
ต้องยืน่บญัชทีรัพย์สนิและหนีส้ินต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือต้นสังกดั แล้ว
เสนอคณะกรรมการ ป .ป.ช .พิจารณา
อีกครั้ง(   โดยแบ่งการด าเนนิการเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้

ระยะที ่1 พ .ย. 64 - ต .ค . 65 
ระยะที ่2 พ .ย. 65 - ต .ค . 66 
ระยะที ่3 พ .ย. 66 - ส .ค . 67 
4) ส านักงาน ป .ป.ท .ได้ ศึกษา วิเคราะห์ 

จากข้อมลูทีไ่ด้รบัตามหนังสือแจ้งข้อมูล
พฤติการณ์ทุจรติประพฤติมชิอบและ
ร่ ารวยผิดปกต ิและจดัท าข้อมูลเพื่อแจ้ง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ด าเนนิการ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติการณ์หรอื
ช่องทางความเสีย่งการทจุริตของ
เจ้าหนา้ที่รฐัและการร่ ารวยผดิปกติ ไป
ยังหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ท.) 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - ทุกหน่วยงานของรัฐ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ณ วันที่ 5 เม .ย.  2564 มีส่วนราชการจ านวน 116 หน่วยงานได้
ประกาศนโยบายไม่รบัของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหนา้ที ่(No Gift Policy) 

2) สนง.ป.ป.ท. จะด าเนินการหารอืร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ให้น า
ประเด็นดังกลา่วมาก าหนดเปน็ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการ
ประเมิน ITA ปี 2565  (โดยข้อเสนอประเด็นการประเมิน 1.
เพิ่มในหลักเกณฑ์การประกาศเจตนารมณ์ของผูบ้ริหารในการ
ประเมิน OIT  2. การก าหนดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตใน
การประเมิน OIT) ที่ประชุมไดพ้ิจารณาร่วมกันเห็นชอบให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหนา้ที่ขึ้น 

 

เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19)อย่างรุนแรง ในช่วงตัง้แต่เมษายน -
ปัจจุบนั รัฐบาลขอความร่วมมือให้ส่วนราชการมี
รูปแบบการท างาน WFH ส านักงาน ป.ป.ท.จึงได้
ปรับแผนการด าเนนิงานจากเดิมที่จะจัดให้มีการ
ประชุมอนุกรรมการ ศปท. เป็นวิธีการแจ้งร่าง
แนวทางฯ ให้ศปท.พิจารณาแทน โดยมีศปท.39 
หน่วยงาน แจ้งผลการพิจารณาร่างฯ และ
ข้อเสนอแนะมายังส านักงาน ป.ป.ท. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

MS1.1 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1.2 

MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
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MS2 การบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ  พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนวทางการน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะท างานเพื่ อศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการน าไปปฏิบัติจริง ก่อนน าเสนอ 
ก .ม.จ .พิจารณาต่อไป  

2) ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาควิชาการ 
ตัวแทนนักบริหารภาครัฐ และตัวแทนภาควิชาชีพ เพื่อสร้าง
แบบประเมิน "สัตบุรุษ" เรียบรอ้ยแล้ว 

3) ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการออกแบบเครื่องมือประเมินและ
ตัวชี้วัด "สัตบุรุษ" เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการก่อนน าเสนอ 
ก.ม.จ. พิจารณาต่อไป 

4) เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักงาน ก.พ. ได้จัดการ
สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๑๘ ส่วนราชการ เพื่อชี้แจง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมถึงการจัดท า
ข้อก าหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงาน
ด้านจริยธรรม โดยนายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อ านวยการ
ส านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19)อย่างรุนแรง ในช่วงตัง้แต่เมษายน -
ปัจจุบนั รัฐบาลขอความร่วมมือให้ส่วนราชการมี
รูปแบบการท างาน WFH ส านักงาน ก.พ.จึงได้ปรับ
แผนการด าเนนิงานจากเดิม โดยจัดการประชุมผ่าน 
การประชุมผา่นระบบทางไกล 

 
MS3 มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

ของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) คณะกรรมการ ป  .ป .ช .  ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๓๐ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ  .ศ  . ๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว 

)ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง  การก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง

เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19)อย่างรุนแรง ในช่วงตัง้แต่เมษายน –
ปัจจุบนั ส่งผลให้การด าเนนิการมีความล่าช้า แต่
ยังคงเป็นไปตามแผนงาน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือต้น
สังกัด แล้วเสนอคณะกรรมการ ป  .ป .ช  .พิจารณาอีกครั้ง (   โดย
แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 พ .ย. 64 - ต .ค . 65 
ระยะที่ 2 พ .ย. 65 - ต .ค . 66 
ระยะที่ 3 พ .ย. 66 - ส .ค . 67 

2) ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ประสาน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามวงรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อ
รวบรวมผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศต่อไป 

 
MS4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมประชุม
หารือแนวทางด าเนินงานกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) และส านักงาน ป.ป.ช. ที่ส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อร่วม
หารือก าหนดแนวทางด าเนินงานและประสานเร่ืองการส่งข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติการณ์
หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการ
ร่ ารวยผิดปกติ การด าเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม การ
บังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท า
ความผิด จากข้อมูลที่ได้รับ 

2) สปน. และส านักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์
หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการ
ร่ ารวยผิดปกติ คร้ังที่ 1 ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. 

3) ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ศึกษา วิเคราะห์ จากข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 
(2) และจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้
ด าเนินการ 

4) ส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือช่องทาง
ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ ารวยผิดปกติ ไป
ยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เนื่องจากเป็นการด าเนินการประสานหลาย
หน่วยงานของรัฐ จึงส่งผลให้มีความล่าช้า ประกอบ
กับสถานการณ์โควิดสง่ผลให้การประชุมชี้แจงมี
ความล่าช้า 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ ่

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มี โครงการที่

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ ย งต่อการทุจริต เชิ งนโยบายที่
ก าหนด  )งบประมาณการด า เนิน
โครงการมากกว่า  500 ล้านบาท หรือ

เป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ใน
วงกว้าง  (จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อม
ทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงาน
ที่ ท า ห น้ า ที่ พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร
งบประมาณ 

2) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล 
เช่น กรมบัญชีกลาง  )การจัดซื้อจัดจ้าง(  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  )ผู้

ตรวจสอบภายนอก  (และผู้ตรวจ สอบ
ภายในของหน่วยงาน  )หน่วยงาน

เจ้ าของโครงการ  (วางระบบการ
ตรวจสอบโครงการ และติ ดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
ภายในปี 2565 

3) หน่วยงานภาครัฐที่มี โครงการตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ ให้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 1 ฉบับ 

1) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มี
โครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จ ะ ต้ อ ง น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ก า ร
ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ ย งต่อ
ส านักงบประมาณร้อยละ 50 ใน
ปี ๒๕๖๔ และร้อยละ 100 ในปี 
2565 

2) หน่วยงานตรวจสอบ ด าเนินการ
ติดตาม ก ากับดูแลทุกโครงการที่
มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ 50 ใน
ปี 2564 และร้อยละ 100 ภายใน
ปี 2565 

3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ มี
โครงการตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะต้องรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้น
โครงการผ่านระบบการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ห่ ง ช า ติ 
(eMENSCR) ร้อยละ 50 ในปี 
2564  และร้อยละ 100ในปี 
2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล (คตป.) ของ
หน่วยงานดังกล่าวและรายงาน
การประเมินผลโครงการร้อยละ 
50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 
ภายในปี 2565 

ปี 2564 :  

1) ส านักงาน ป.ป.ท. ไดด้ าเนนิการ
จัดท าร่างคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่
เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 

2) ส านักงาน ป.ป.ท. ไดจ้ัดประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 เมื่อวันที่ 5 
ต.ค. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับกรอบระยะเวลาการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ ตามที่ 
ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอ 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ท.) 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 

MS1 ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่
ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมย่ืนต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- ส านักงานงบประมาณ 
- กรมบัญชีกลาง  
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ส านักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและ
แนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับ เรียบร้อยแล้ว 

2) ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้เห็นชอบกับคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายแล้ว 

 

เนื่องด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19)อย่างรุนแรง ในช่วงตัง้แต่เมษายน -
ปัจจุบนั รัฐบาลขอความร่วมมือให้ส่วนราชการมี
รูปแบบการท างาน WFH อีกทั้งไม่มีการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯส่งผลให้การ
พิจารณาคู่มือความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย มี
ความล่าช้า 

 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 

MS1 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS3 MS2 
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MS2 หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการ
ตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 
2565 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- ส านักงานงบประมาณ 
- กรมบัญชีกลาง  
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการวางระบบการตรวจสอบโครงการ  และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย 

 

เนื่องจากการด าเนนิการมีความล่าชา้จาก
สถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จึงต้องเร่งด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 
MS3 หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการ

ด าเนินโครงการ จัดท ารายงานผลการ 
 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- ส านักงานงบประมาณ 
- กรมบัญชีกลาง  
- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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12. ด้านการศึกษา 



  



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็น
พลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 

ระบบการวดัผล
ประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่

การวัดผลประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

มีการปรับปรุงระบบการ
วัดผลประเมินผล ให้
มุ่งเน้นท่ีการวัดผล

ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการปรับแนวทางการวัด
และประเมินผลผู้เรียนโดยมุ่งเน้นที่การวัด
ประ เมินผล  เพื่ อพัฒนาผู้ เ รี ยน  มี การ
ออกแบบและวางแผนวิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดและประเมินผล ตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงศึกษาธกิาร 
สัดส่วนประชากรนอก

ระบบการศึกษาวัยเรยีน 
ระดับการศึกษาภาคบังคับ  

(ป.1-ม.3) อาย ุ6-14 ปี 

มีการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ และแผนการ
แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน

นอกระบบการศึกษา (ป.1-
ม.3) อายุ 6-14 ปี  

เชิงป้องกันและแก้ไขใน
ระยะ 5 ปี และ 10 ปี โดย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.) ประมาณการว่าจะมีเด็กเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาตามนิยามดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.5 ในปี 2561 เป็นประมาณ
ร้อยละ 9.12 ในปี 2564 โดยแบ่งเป็น
สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 4  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ราวร้อยละ 19 

ที่มาของข้อมูล : กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

เครื่องมือส ารวจความ
พร้อมของเด็กปฐมวัยใน
การเข้าสู่การศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

มีการพัฒนาเครื่องมือ
ส ารวจความพร้อมของเด็ก

ปฐมวัยในการเข้าสู่
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

มีการด าเนินโครงการส ารวจสถานะความ
พร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย โดย กสศ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อ
การประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานะความพร้อมในการ
เข้ าสู่ ระบบการศึกษาของ เด็กปฐมวั ย 
(School Readiness) โดยปัจจุบัน 
โครงการอยู่ในระยะที่ 4 (ปี 2563-2564) มี
การขยายพื้นที่ด าเนินงานออกไปทั้งสิ้น 23 
จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

ที่มาของข้อมูล : กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

ครูอาชีวศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการ และ

ครูฝึกในสถาน
ประกอบการไดร้ับการ

พัฒนาทักษะการถ่ายทอด
หรือสอนงาน การวัดและ
ประเมินผล และระบบการ

ดูแลผูเ้รียน 

ครูอาชีวศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาประสบการณ์อาชีพ

ในสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น และครูฝึกในสถาน

ประกอบการไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอด
หรือสอนงาน การวัดและ
ประเมินผล และระบบการ

ดูแลผูเ้รียน 

มีการจัดท าระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร พร้อมจัดท าคู่มือสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งนี ้มีผู้เข้ารับ
การพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถาน
ป ร ะ ก อบ ก า ร  ข อ ง  ส อศ .  ป ร ะ จ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 172 
คน ทั่วประเทศ 

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการส่งเสริมให้คน
ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มีระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาภาคปกตโิดยวิธีการ
เทียบโอนประสบการณ/์

ความรู ้

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผล
การเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 เพื่อเป็น
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนของ
หน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ก าหนดกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางการ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ คร้ังที่ 13 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์
เ ช่ือมโยงผลการ เรี ยนรู้ กั บสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) ได้มีการศึกษาระบบ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ของประเทศไทย 
ร วม ถึ ง ไ ด้ มี ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ใ น
สถานศึกษาน าร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน โดยใช้ระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้  หรือธนาคาร
หน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงศึกษาธกิาร 
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู ท้ังสายสามญั

ศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
 

มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู ทั้งสายสามัญ

ศึกษาและสายอาชีวศึกษาที่
เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู 

คุรุสภาได้ด าเนินการประกาศก าหนดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 โดยได้
มีการด าเนินการให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2564 และอยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งท่ี 2 

ที่มาของข้อมูล :  
คุรุสภา 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

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

รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน 

(3 - 5 ปี ) ทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบการศึ กษ า 
รวมถึงระบการศึกษาซึ่งจัดการ
โดยครอบครัวหรือกลุ่ มของ
ครอบครัวจนส าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพ
และความถนัด 

2. เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษากลับเข้าศึกษาต่อ
อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาค
บังคับ และได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัดและ
มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ด ารงชีวิตได้ 

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะ
ด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ 
(Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการท างานและการใช้ชีวิตใน
โลกยุคปัจจุบัน 

4. เกิดระบบหลักประกันโอกาส
แ ล ะ ค ว า ม เ ส ม อภ า ค ท า ง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ด้ วยความร่ วมมื อระหว่ า ง
กระทรวงศึ กษาธิ การ และ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชน 

1. อั ต ร า ก า ร เ ข้ า เ รี ย น สุ ท ธิ  ( Net 
Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัย
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 
2565 

2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6-
14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565  

3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่  (Big 
Data) ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก งบประมาณ 
ตัวชี้ วัด  และนโยบายตั้ งแต่ระดับ
ปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุน
ท รั พ ย์  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความ
พร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่
การศึกษาระดับประถมศึกษา และ 
เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้าน
การอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
วัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

 

ปี 2564 : 

1. จากข้อมูลปี 2563 อัตราการเข้าเรียน
สุทธิ  ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
99.91 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 88.84 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 66.48  
ทั้งนี้ข้อมูลปี 2564 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดเก็บ (ระดับก่อนวัยเรียน 
และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า สก
ศ. ไม่ได้จัดเก็บ)  
(ที่มาข้อมูล : ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา) 

2. ไม่มีข้อมูล 
3. กองทุน เพื่ อความ เสมอภาคทาง

การศึกษา (กสศ.)ได้มีการสร้างระบบ
การบูรณาการ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) 
โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลตั้งแต่
ระดับปฐมวัยไปจนถึงข้อมูลในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งต่อข้อมูล
ไปยังระดับการอุดมศึกษา โดยในช่วง
ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลของเด็กนักเรียน
ยากจนและยากจนพิเศษ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาโดย  กสศ. 
จ านวนมากกว่า 1.9 ล้านคน เข้ากับ
ฐานข้อมูลของนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) รวมถึงนักเรียนในสังกัดของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.)  
(ที่มาข้อมูล : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา) 

4. กสศ. ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพ่ือ
การประเมินและออกแบบนโยบาย 
(RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย จัดท าโครงการพัฒนาเครื่องมือ
ส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยใน
ก า ร เ ข้ า สู่ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา  มาอย่างต่อเนื่ อง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
นับตั้ งแต่ปี 2560  และปัจจุบัน 

 )2564-2565  (ได้สนับสนุนให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลสถานะความพร้อมใน

การเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัยส าหรับประเทศไทยในอีก 

3 2  จั ง ห วั ด ที่ เ ห ลื อ แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กสศ. 
ยั ง ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ ธ น า ค า ร โ ล ก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ไทยในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับ
ประเมินศักยภาพในด้านการอ่าน 
และทักษะคณิตศาสตร์  ในกลุ่ม
ประชากรวัยแรงงานของไทยในช่วง
อายุตั้งแต่ 15-65 ปี  โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (สสช.) จะร่วมมือใน
กา รส า ร วจข้ อมู ล  แล ะหน่ ว ย
ราชการที่ เกี่ ยวข้อง อ่ืน  ๆ เช่น 
กระทรว งแร ง ง าน  ส านั ก ง าน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศธ. 
จะร่วมในการน าเอาผลการส ารวจ
ไปใช้ในการก าหนดนโยบายและ
การวางกลยุทธ์ด้านพัฒนาและการ
ยกระดับทักษะของกลุ่มประชากร
วัยแรงงาน โดยคาดว่าจะสามารถ
รายงานผลของการส ารวจได้ทัน
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ คือภายใน
เดือนกันยายน 2565 

(ที่มาข้อมูล : กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 

ด า
เน

ินก
าร

คู่ข
นา

นกั
น 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1 เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ซึ่งยังคงด าเนินการพัฒนาระบบ
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยฯ โดยไม่ได้เน้นการลงพื้นที่ไป
ส ารวจจริง เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ท าให้ให้ศูนย์เด็กเล็กมีการปิด
ชั่วคราว อาจจะส่งผลกระทบต่อการติดตามดูแล 
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีการเติบโตอย่าง
สมวัย 

 
 
MS2 เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้น

พื้นฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่เหมาะสม   

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยยังมีการพัฒนาและใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการติดตามผลเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
และน าเด็กที่หลุดออกนอกระบบเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะอย่าง
เหมาะสม 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อศูนย์เด็กเล็ก
หรือโรงเรียนมีการปิดชั่วคราว ท าให้เด็กและเยาวชน
มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา
มากกว่าปกติ 

 
 
MS3 ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อการท างาน  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ซึ่งมีการด าเนินการกิจกรรม
หลายลักษณะ ได้แก่ การอบรมผู้ออกแบบทดสอบ การสร้าง
ข้อสอบ การอบรมผู้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล โดยมีก าหนดการลงพื้นที่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเป็นต้นไป  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อ
ส ารวจข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเป้าหมายของกิจกรรม ทั้งนี้  หากสามารถ
ด าเนินการลงพื้นที่ ได้ เมื่อใดจะท า ให้ทราบถึง
ระยะเวลาการด าเนินการได้ชัดเจนต่อไป 

 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดย กสศ. ร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด าเนินการร่วมกันเพื่อหาแนว
ทางการส่ งต่ อนั ก เรียนยากจนและยากจนพิ เศษใ ห้ ได้ รั บ
ทุนการศึกษา โดยมีการเชื่อมฐานข้อมูลนักเรียนยากจนและยากจน
พิเศษของ กสศ. กับฐานข้อมูลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ า
มหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission System 
: TCAS) เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนยากจนด าเนินการสมัครเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด และวางแนวทางการส่งต่อ
โอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 
1. ผู้ เ รี ยนทุกระดับเป็นผู้ มีความรู้ 

ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ที่ ตื่ น รู้  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

2. ครู  /อาจารย์มีสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การ

ออก แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ
และความเป็นครู  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
กา รศึ กษ ามี ส ม ร รถนะ ในกา ร
บริหารงานวิชาการ และการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้  มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริม
และสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการ
เรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน
การร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
ส าหรับผู้เรียน 

 

 

 

 

1. หลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
ตอบสนองต่อความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  Active 
Learning ผ่านการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงเชิงระบบ 

3. ครู ผู้ สอนจั ดการ เรี ยนรู้ ที่ มุ่ ง
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถัก
ทอความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียน
เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ บ บ  Active 
Learning ในทุกระดับการศึกษา 

4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน
มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล 
(personalized learning) และ
สามารถสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการ
น าผลสั มฤทธิ์ ของผู้ เ รี ยน ใน
ระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผลของครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา  

5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ 
ที่ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การสอนคุณภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) 
ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

ปี 2564 : 

1. สพฐ. มี (1) (ร่าง) กรอบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
. . . .  
(2) (ร่าง) คู่มือการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
.... ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1–3) (3) 
(ร่าง) สาระการเรียนรู้ 7 สาระ ช่วง
ชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) (4) แผนการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
กระบวนการ  พัฒน าหลั กสู ต ร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะของ
โรงเรียนน าร่องในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา  และ (5) แผนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ  Active 
Learning ส าหรับครูผู้สอนสุขศึกษา 
พลศึกษา เพศวิถีศึกษา และ ทักษะ
ชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้
ที่ จะดูแลตนเองใ ห้มีสุ ขภาวะที่
สมบู รณ์ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย  จิ ต ใ จ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา หรือจิต
วิญญาณ  นอกจากนี้  จ ะมี ก า ร
ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

2. มี ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning   

(ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา) 

3. มีการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning/มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีการพัฒนานวัตกรรม
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในสถานศึกษาน า
ร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

(ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา) 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั สถานการณ์ปัจจุบัน 

4. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พื้ น ที่
นวัตกรรมการศึกษา ได้ประกาศ 
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาน าร่อง พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ก าหนดให้ 
สถานศึกษาน า ร่ องจะผ่ านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของเรียน ผู้ เรียนทุกคนจะต้องมี
ผลสัมฤทิ์ ทางการศึกษาในกลุ่ ม
สมรรถนะพื้นฐาน และกลุ่มสมถรร
นะหลัก ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

(ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา) 

5. ไ ม่ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ด าเนินการในปี 2565  

(ที่มาข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ

ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร/ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ตรวจสอบ/
รับรองข้อมูล การรายงานผล ฯ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในระบบ KRS ปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
โรงเรียนต้องปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามสถานการณ์ความ
รุนแรงของโควิดในแต่ละพื้นที่ เช่น จาก on site เป็น online หรือ on 
hand หรือ on demand เป็นต้น ซึ่งอาจจะท าให้ประสิทธิภาพ คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. กลไกและระบบการผลิต

และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน 
1.1 กลไกและระบบการ

ผลิต คัดกรองครูและ
บุ คล า กรทา งกา ร
ศึกษาและอาจารย์
ใ ห้ มี คุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.2 กลไกและระบบการ
พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุ คล า กรทา งกา ร
ศึ ก ษ า ส า ย ส า มั ญ
ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ย
อาชี ว ศึ กษ า  ใ ห้ มี
คุ ณ ภ า พ 
ประสิทธิภาพและมี
ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ 

1. มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
นั ก ศึ ก ษ าครู  ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า 

2. มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและ 
มี รู ป แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความ
ต้องการและความจ าเป็นตามบริบท
ของสาขาวิชาและพื้นที่  

3. มี ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด
สมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู 
และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพ
ครู เพื่อน าไปสู่การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และ
การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลี้ยง 
ตามความต้องการจ าเป็น 

4. มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
ทั้ ง ส า ย ส า มั ญ ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เพื่ อน า ไปสู่ การประเมิน
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
สมรรถนะ และการวิ เคราะห์และ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็น  

5. มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ PLC & CPD (Professional 
Learning Community & Continuous 
Professional Development)  
และให้ความความส าคัญกับมีการ
นิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/
ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 

6. มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อน 
วิทยฐานะของครู  โดยน าผลการ
ประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญ
ในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ปี 2564 :  
1. สป .อว .  มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
(ที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 
2. สป .อว .  มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
(ที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 
3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือแนวทางการ

ประเมินผลร่วมกันและอยู่ระหว่างการแก้ไข
เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการประเมินผล และ
มีการให้ความส าคัญกับบทบาทครูพี่เลี้ยง 
และแผนการผลิตและการใช้ครู  โดย 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (กคศ. )  และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว .)  ได้ลงนามความ
ร่วมมือเพื่อด าเนินการจัดท าแผนการผลิต 
แผนการใช้ครู และคุณภาพการผลิตและ
พัฒนาครูร่วมกัน นอกจากนี้ สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย อยู่ระหว่างด าเนินการร่างหลักสูตร
กรอบสมรรถนะการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครู ซึ่งต้องมีการ
ประสานการด าเนินการร่วมกับ สป.อว.
ต่อไป 

 (ที่มาข้อมูล : กระทรวงศึกษาธกิาร / กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม) 

4. สป .อว .  มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
(ที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดให้มี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพ 
(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน) 
6. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  (ก.ค.ศ . )  ได้พิจารณา
เห็นชอบ (1) มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ  ( 2) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัด

และประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม / สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / ทีป่ระชุมอธกิารบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
ครู ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการ และเสนอขอแปรญัตติในการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ 3 

- 

 

MS2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ส านัก
นโยบายและแผนการอุดมศึกษา และ ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์  / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา / 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
ครู ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการ และเสนอขอแปรญัตติในการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ 3 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่

เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ส านัก
นโยบายและแผนการอุดมศึกษา และ ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์  / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา / 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
ครู ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการ และเสนอขอแปรญัตติในการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ 3 

- 

 

MS4 ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสตูรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม / สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
1) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ด าเนินการร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนา
ครู ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการ และเสนอขอแปรญัตติในการ
พิจารณางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ 3 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
1) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้
พิจารณาเห็นชอบ  
    (1.1) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 4 สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สาย
งานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ
การศึกษา  
    (1.2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไข
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศ
การศึกษา  
    (1.3) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.
ศ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้แจ้งส่วนราชการทราบและถือ
ปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว  
2) จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
3) จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลและ การ
ทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556  
4) จัดประชุมหารือเตรียมทดลองใช้ระบบประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) 
ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 177 โรงเรียน 
 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -โควิด)
19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมภายนอก 
รวมถึงไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมภายในที่มี
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเปน็จ านวนมากได ้

 

MS6 การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด า เนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS7 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด า เนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 

- 

 
MS8 การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด า เนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามี
ทักษะที่ตรงตามความ
คาดหวั งของสถาน
ประ กอบก า ร แล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-
based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
จัดท าร่วมกับเจ้าของอาชีพ เพื่อลดช่องว่าง
ทั กษะ ระหว่ า ง ก า ร เ รี ย นกา รสอน ใ น
สถานศึกษาและการท า ง าน ในสถาน
ประกอบการ 

2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้าน
อาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 
สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
อาชีพ 

3. สถานประกอบการที่ มีคุณภาพร่วมจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น 

4. ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์
อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และครู
ฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและ
ประเมินผล และระบบการดูแลผู้ เรียน 
เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การพัฒนาทักษะ ระหว่างการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพเพิ่มข้ึน 

5. มีแผนบูรณาการการศึกษาการวางรากฐาน
การศึกษา เพื่ ออาชีพเชื่ อมโยงระหว่า ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 

ปี 2564 :  
1. สอศ. ได้มีการด าเนินโครงการศูนย์ความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่
มี การพัฒนาความ เป็น เลิศ ในสาขาวิ ช าที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (S-Curve) จ านวน 42 
สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. 
ให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โดยน าสถานประกอบการ และ อ.กรอ.อศ. กลุ่ม
อาชีพ มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 
42 สาขาวิชา เพื่อให้ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
2. มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาวะ
ปกติใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (COVID –19) และประกาศคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 เพื่อ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา และเป็นไปตาม
สมรรถนะอาชีพของหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่
ละสาขาแต่ละระดับโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยก่อนส าเร็จการศึกษา
ผู้เรียนในสังกัด สอศ. ทุกคนจะต้องเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและต้องผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพแล้วผู้เรียนจึงจะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้  นอกจากนั้น ยังมี
ความเชื่อมโยงในสาขาวิชาชีพที่สถาบันคุณ
วิชาชีพได้ก าหนดเกณฑ์การรับรองไว้เรียบร้อย
แล้ว 
3. มีสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2564 
จ านวน 65,834 แห่งเพิ่มขึ้น จ านวน 9,890 แห่ง 
จาก 55,944 แห่ง ในปี 2563  
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
บุคลากรทางการศึกษา (สสอ.) ด าเนินกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
จ านวน 140 คน  
5. สถานศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ
โดยบูรณาการจัดห้องเรียนอาชีพในลักษณะการ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ทดแทนในสถานศึกษา
มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ในนักเรียนกลุ่มใหม่ (ม.
4) เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นโดยน ารายวิชาในหลักสูตร ปวช.หรือ 
ปวส. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล เพื่อน าไปสู่การสะสมผลการเรียนใน
อนาคตต่อไป 

(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 

MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝกึปฏิบัติอย่างเต็มรูป 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 
ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาศึกษาแห่งชาติ ที่ครอบคลุมตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
ซึ่งตรงตามความคาดหวังและความต้องการของสถานประกอบการ 
และการพัฒนาประเทศ โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและท้องถิ่น  โดย
ในช่วงไตรมาส 4 ได้ด าเนินการตามภารกิจดังนี้  
1. การพัฒนาและจัดท า กฎ ระเบียบ ประกาศ เพื่อใช้ในการ
จัดการอาชีวศึกษา (ด าเนินการจัดประชุมระเบียบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์)  
2. โครงการจัดท ารายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และ หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (อยู่ระหว่าง
การจัดประชุมโดยจัดท ารายการครุภัณฑ์มาตรฐานฯที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 13 สาขาวิชา ในรูปแบบออนไลน์)  
3. โครงการจัดท ารายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานและการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ (อยู่ระหว่างการจัดประชุมโดยจัดท ารายการครุภัณฑ์
มาตรฐานฯที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ในรูปแบบออนไลน์)  
4. ประเมินความพร้อม และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับของสถาบันและสถานศึกษา (โอนเงิน
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เพื่อด าเนินการ โอน ณ วันที่ 
30 สิงหาคม 2564)  
5. จัดท ารายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  (โอนเงินให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อด าเนินการ โอน ณ 
วันที่ 30 สิงหาคม 2564)  
6. การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ด าเนินการแล้วเสร็จในการจัดท าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ)  
7. การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (อยู่ระหว่างการ
จัดประชุมข้อสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์) 

การด าเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า  เนื่องจาก
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมบาง
ประเภทที่ต้องใช้วิธีการ  onsite และต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เป็นรูปแบบออนไลน์
เท่านั้น 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรปู โดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ดังนี้  
1. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center)  

1.1 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ าแนกตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป 
(Standard) กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert) กลุ่มความเป็นเลิศและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Center) ประกอบไปด้วยสถานศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 120 แห่ง จ านวน 42 สาขาวิชา/สาขางาo 

1.2 จัดประชุมวิเคราะห์และเทียบเคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน 1 ครั้ง  

1.3 เตรียมการจัดประชุมเพื่อจัดท ามาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 
2 ครั้ง  

1.4 เตรียมการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ จ านวน 2 ครั้ง  

1.5 เตรียมการจัดประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ การขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จ านวน 2 ครั้ง 
2. กิจกรรมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking 
Management : CVM)  

2.1 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower 
Networking Management : CVM) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวนทั้งสิ้น 25 แห่ง จ านวน 25 สาขาวิชา/สาขางาน  

2.2 จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational 
Manpower Networking Management : CVM) และจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับสถานศึกษาภาครัฐ จ านวน 25 แห่ง 

2.3 ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมของ CVM โดยได้ด าเนินการไป

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้มีข้อจ ากัด
ในการจัดกิจกรรมบางประเภทที่ต้องใช้วิธีการ 
onsite และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เป็น
รูปแบบออนไลน์เท่านั้น 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แล้ว ดังนี้  1) จัดท าแผนปฏิบัติการศูนย์บริหารเครือข่ายฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) จัดประชุมวิเคราะห์ เทียบเคียงหลักสูตร
กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จ านวน 25 สาขาวิชา/
สาขางาน 3) จัดประชุมเพื่อด าเนินงานประกวดการสอนประวัติศาสตร์
ชาติไทย โดยเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบจุลสาร/Clip 
Video และเผยแพร่เป็นจุลสารของ สอศ. 4) การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดอบรม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักชาติ 
ศาสนา กษัตริย์  ครูผู้ สอนกลุ่ มวิชาสั งคมศึกษาและกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น้อมน าพระราช
ด ารัส หรือโครงการพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 5) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน่วย
ศึกษานิเทศก์ มีการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม 
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จ านวน 16 ครั้ง  
6) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูภายใต้ศูนย์
ฝึกอบรมพัฒนาครู (Excellent Teacher) จ านวน 25 หลักสูตร 7) 
จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคเขตพื้นที่ในการก ากับติดตามการฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนให้เกิดความปลอดภัย 
จ านวน 15 แห่ง 8) จัดท ามาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง ในนักเรียนนักศึกษา 9) จัดท าตัวชี้วัดและ
กรอบการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์
บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM) 

MS3 ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 1) ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พิจารณาอนุมัติ โครงการและแผนโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2564 โครงการ
ขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
งวดที่ 1 จ านวนเงิน 45,138,200 บาท  )สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสาม

หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน  ( เพื่อด าเนินการดังนี้ 1.1 ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผ่านศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพื้นที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.3 ขยายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และส่งเสริมการน าระบบทวิภาคี
ไปใช้ในการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ 2) อยู่ระหว่างการขอ
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2564 
โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน งวดที่ 2 จ านวนเงิน 15,312,900 บาท 
 

ผู้ด าเนนิงานโครงการจ าเป็นต้องชะลอการ
ด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 
ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ท าให้การด าเนินงานโครงการ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ลา่ชา้ และไมต่่อเนื่อง 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

261



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
1. การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่าง
ยั่งยืน  
ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศผ่านการ
ยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)  เพื่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลไก
ส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษา
แบบ Cooperative and Work 
Integrated Education 2) การจัดการ
เรียนรู้แบบ Module-Based Learning 
และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill 
Up-skill New-skill โดยทั้งหมดนี้
จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ น  
๗  เ รื่ อ ง  โ ด ยด า เ นิ น ก า ร ใน ระดั บ
ส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา 
2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้ง
ระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสาขาที่มีความส าคัญ 
ของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
จ า ก ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย จ า ก
กระบวนการวิ จั ยและนวั ตกรรมสู่
กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศใน
ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการ
ยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มี

1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการ
คั ด เ ลื อ ก เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในโอกาสการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส และส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ เรียน หรือการ
เทียบโอนประสบการณ์/ความรู ้

2. เครื อข่ ายสถาบั น อุดมศึ กษา
ร่ วมกันวิ จั ยพัฒนานวัตกรรม
ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ที่สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับ
การศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคน
ได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ระบบธนาคารหน่ วยงานกิ ต 
(Credit Bank) ที่สามารถให้
คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและ
สะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่ งของการจบการศึกษาจน
ส าเร็จระดับปริญญาได้ 

3. มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนภายใน 20 ป ี

4. มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรร
มาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมถึ งหน่ วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

ปี 2564 :  
1. สป.อว. อยู่ระหว่างการด าเนินการให้

มี แนวทา งการพัฒนาระบบ การ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  มี ก า ร
ด าเนินการ Credit Bank เพื่อสะสม
และเทียบโอนหน่วยกิจ นักเรียน/
นักศึกษาในระดับช่วงมัธยมปลายให้
สามารถโอนหน่วยกิจมาเรียนเทียบใน
ระดับอุดมศึกษาเพียง 2 ปี ซึ่งวิธีการนี้
จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้
เร็วขึ้นและสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้
เร็วยิ่งขึ้น  

 (ที่มาข้อมูล : กระทรวงศึกษาธกิาร) 
3. สป.อว. สนับสนุนให้มีการท างานวิจัย

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศออก
จากประเทศรายได้ปานกลางได้อย่าง
ยั่ ง ยื น  
ซึ่งหากงานวิจัยประเภทใดเป็นไปตาม
หลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า หน ด  จ ะ มี ก า ร
ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ด าเนินการดังกล่าว 

(ที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 

 
4. สป. อว. อยู่ระหว่างการจัดท าร่างธรร

มาภิบาลที่มีความชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ 

(ที่มาข้อมูล : กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจุบัน 
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการ
ยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึง
ความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างยั่งยืน 
3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความ
เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น
สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนใน
ประเทศไทย 
ร ะ บ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน
และระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน 
อาทิ  ร ะบบกา รสร รหาอธิ ก า รบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ระบบ
การสรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่ง
ใส่ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งใน
มหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับ
กา รสนั บ สนุ น จา กทุ กภาคส่ วน ใน
สังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย 
MS1 กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ / โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย / กองยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา / ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 1) สป.อว. ให้บริการ Platform 
Thai MOOC LMS ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน 
สถาบันการศึกษา ซึ่งมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จ านวนกว่า 120 
แห่ง ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อใช้บริการบน Thai MOOC 
มีรายวิชาออนไลน์  500 รายวิชา  มีจ านวนผู้ เรียนมากถึ ง 
1,000 ,000 คน และมีผู้ เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตร
มากกว่า 652,000 ใบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมมือกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนารายวิชา
ส่งเสริมศักยภาพการท างาน Up-Skill, Re-Skill 2) ขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
(Grand Challenge Platform) โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย โดยการ
ด าเนินการโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง 3) ข้อเสนอเชิงหลักการ
เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของระบบอุดมศึกษาของไทยผ่านการ
จัดสรรเพื่อสนองต่ออุปสงค์ (Demand-side Financing) 4) การ
วิจัยเชิงนโยบายเพื่อก าหนดและออกแบบ “เครื่องมือ” ในการ
จัดสรรงประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่ อสนองต่ออุปสงค์ 
(Demand-side Financing) 5) ระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้าน ววน. แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มีการ
ด าเนินการดังนี้ (5.1) สป.อว. และ สอวช. จัดท ากรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 
2566-2570 และจัดท าร่างแผนด้าน ววน. (5.2) จัดท าและเสนอ
หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานในระบบ ววน. (5.3) จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
ในระบบ ววน. ที่ยื่นค าของบประมาณผ่านกองทุน วนน. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5.4) ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5.5) ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
ด้าน ววน. แบบ Ex-ante ของแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(5.6) ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และระบบติดตามประเมินผลด าเนินงานของหน่วยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและ

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานตา่งๆ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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นวัตกรรม (ววน.) 6) พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล 7) คณะอนุกรรมการด้านธรร
มาภิบาลได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความ
เป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เสนอ รมว.อว. ลงนามในประกาศกระทรวง อว. ทั้ง 2 ฉบับ และลง
นามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอน าประกาศ
กระทรวง อว. ดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 

MS2 ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 1) ระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้าน ววน. แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มีการ
ด าเนินการดังนี้ (1.1) การร่วมจัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-
2570 ร่วมกับ สป.อว. และ สอวช. โดยการทบทวนที่มาเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนชาติต่าง เพื่อการก าหนดจุดมุ่งเน้น 
โดยกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. จะเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-
2570 และในไตรมาสนี้ได้มีการจัดท าร่างแผนด้าน ววน. ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อน าเสนอต่อ 
กสว. สภานโยบายฯ สศช. และ ครม. เพื่อการน าไปใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. ต่อไป (1.2) การ
จัดท าและเสนอหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ส าหรับการเปิดรับค าขอ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1.3) การจัดสรรงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นค าของบประมาณผ่านกองทุน วนน. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ขั้น pre-ceiling) (1.4) การติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สกสว. เปิดโอกาสให้หน่วยงานมี
การเสนอเพื่อปรับแผนและงบประมาณระหว่างปี (Reprograming) 
เพื่อให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ตาม
เป้าหมายได้สูงสุด (1.5) การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน 
ววน. แบบ Ex-ante ของแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส าคัญ 
โดยมีการพัฒนาเครื่องส าหรับการใช้ประเมินความคุ้มค่าในการ

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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ลงทุน เช่น การศึกษาการใช้ financial proxy ส าหรับการประเมิน 
ROI และ SROI เพื่อใช้ส าหรับการอ้างอิงและเปรียบเทียบกับค่า 
Benchmark ที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ (1.6) การออกแบบระบบ
ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และระบบติดตาม
ประเมินผลด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และสร้างให้เกิดความรับผิดรับ
ชอบในระบบ ววน. ต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมี
กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล  ทั้ ง ในด้าน
ความสามารถในการด าเนินการตามแผน ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และด้านกระบวนการท างาน (Process Evaluation) 
โดยมีออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการท างาน  โดย
ตัวอย่างสิ่งที่ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ (1.6.1) การจัดท าเกณฑ์และ
ประเมินคุณภาพผลผลิต (output) (1.6.2) การพัฒนาชุดค าถาม
ผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
ลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัย (1.6.3) การจัดท าหลักเกณฑ์ 
แนวทางและรูปแบบการประเมินเชิงกระบวนการของ PMU และ
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ววน 2) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล OKRs ขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้หน่วยงาน
สามารถใช้งานในการบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างครบวงจร ตาม
แผนที่ได้วางไว้ ดังนี้ (2.1) ระบบส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย 
(ปรับฟังก์ชันการใช้งานตามค าเรียกร้องของผู้ใช้งาน มีความคืบหน้า 
ร้อยละ 70) (2.2) ระบบบริหารจัดงานงบประมาณและแผนงาน 
(ปรับฟังก์ชันการใช้งานตามค าเรียกร้องของผู้ใช้งาน มีความคืบหน้า 
ร้อยละ 80) (2.3) ระบบบริหารจัดการโครงการส าหรับหน่วย
บริหารจัดการ (PMU) (อยู่ระหว่างพัฒนาแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ มีความคืบหน้า ร้อยละ 80) (2.4) ระบบบริหารจัดการ
โครงการส าหรับนักวิจัย (มีความคืบหน้า ร้อยละ 80) (2.5) ระบบ
ประเมินส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (มีความคืบหน้า ร้อยละ 90) (2.6) 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ มีความคืบหน้า ร้อย
ละ 80 และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สป.อว. และ STDB) (2.7) 
ระบบบริหารข้อมูลและระบบสนับสนุนการด าเนินงาน (อยู่ระหว่าง
พัฒนา มีความคืบหน้า ร้อยละ 70) และมีการปรับแผนการ
ด าเนินงานจากเดิม ดังนี้ (2.7.1) ระบบข้อมูลบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม เปลี่ยนเป็น ระบบบริหารงานวิจัยและงบประมาณ ววน. 
(มีความคืบหน้า ร้อยละ 82) (2.7.2) เพิ่ม ระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (มีความคืบหน้า ร้อยละ 
60) อ้างอิงจาก รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

 

266



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

MS3 ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดบั 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / 
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภบิาล 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับประกาศกระทรวง อว. ทั้งสองฉบับ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ รมว.อว. ลง
นามในประกาศกระทรวง อว. ทั้ง 2 ฉบับ และลงนามในหนังสือถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอน าประกาศกระทรวง อว. ดังกล่าว
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

- 

 
การด าเนินการในระยะต่อไป  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนิน
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2564 สถานการณ ์

1. ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบด้วย  ความมี

วินัยความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีจิตสาธารณะ  การ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง  

และกตัญญู 

พัฒนาและประเมินดัชนี 
ชี้วัดคุณธรรม 

คนไทย 

อยู่ระหว่างจัดท าตัวชี้วัด 
ที่มาของข้อมูล  :  
มูนย์คุณธรรม 

2. เพ่ิมมูลค่าทางเมรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรม 

มูลค่าทางเมรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมของประเทม 

ไม่ลดลง 
จากปนก่อนหน้า 

ปน 2564 : อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูลปนฐาน 

ของมูลค่าเมรษฐกิจ 
ด้านวัฒนธรรม 

ที่มาของข้อมูล : กระทรวง
วัฒนธรรม 

3. ประชาชนออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอรวมถึงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพให้
แข็งแรง และเป็นฐาน
ในการพัฒนากีฬาชาติ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 

เพ่ิมข้ึนจากปนก่อนหน้า ปน 2562 = 68.3 ปน 
ที่มาของข้อมูล : 

องค์การอนามัยโลก 
นักกีฬาหน้าใหม่ที่มี

ความสามารถมีอัตราการ
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การ
เป็นนักกีฬาระดับชาติ

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 ปน 2564 = นักกีฬาทีมชาติใหม่
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.4 

จากปนก่อนหน้า 
ที่มาของข้อมูล : 

การกีฬาแห่งประเทมไทย 
4. ก าลังคนของประเทมมี

ทักษะที่เอ้ือต่อการ
สร้างผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อ
ชั่วโมงท างาน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
จากปนก่อนหน้า 

ไตรมาส 2 ของปน 2564 = อยู่ที่ 
122.56 ลดลงจาก 
ไตรมาสเดียวกันของ 

ปนก่อนหน้า ร้อยละ 2.71 
ที่มาของข้อมูล : 

ธนาคารแห่งประเทมไทย 
- อัตราการจ้างงานสูงขึ้น

ในทุกภูมิภาคของ
ประเทม 

- การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

(Micro SME,SME) 

อัตราการว่างงานลดลงจากปน
ก่อนหน้า 

- ไตรมาส 2 ของปน 2564 = 
อัตราการว่างงาน อยู่ที่ 1.9 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปน
ก่อนหน้า ร้อยละ 0.1 

ที่มาของข้อมูล : 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

- ปน 2564 = จ านวนผู้ประกอบ
รายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปน 
2564 สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของปน

ก่อนหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 35.28 

ที่มาของข้อมูล : ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการขับเคลื่อน 
2. การพัฒนาการเรียนรู้และเมรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
3. การส่งเสริมประชาชนเป็นมูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการ

สร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทมแบบบูรณาการ 
5. การบริหารจัดการมักยภาพบุคลากรของประเทม 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและ
การใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย  
ความมีวินัย  ความพอเพียง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีความ
กตั ญญู รู้ คุ ณ  ( โ ด ย ใ น ปี  2 56 5  มี
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน 
และในปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จาก
ปีฐาน) 

เนื่องจากในปี 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าดัชนี
คุณธรรม 5 ประการ ส่งผลให้ยังไม่มีค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างส ารวจดัชนีตัวชี้วัด ทั้งนี้ คาดว่าจะ
ได้ค่าเป้าหมายของตัวชี้ วัดของปี  2564 
ภายในเดือนธันวาคม 2564  

(ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        
MS1  ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม 
จากจ านวน 714 แห่ง ที่เสนอโดยหน่วยงานสนับสนุนประกอบด้วย 
พอช. กรมการศาสนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สป.พม. สป.วธ. 
และศูนย์คุณธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คัดเลือกชุมชน

ข้อจ ากัดด้านเวลา ซึ่งมีระยะเวลาที่จ ากัดที่เพิ่งเริ่ม
จัดกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับแผนฯ ในช่วง
เดือนเมษายน 2564 แต่หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ
นั้น ได้มีชุมชนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรมที่ด าเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
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ท้องถิ่น ที่ได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 5 ข้อ 
มาจ านวน  654 แห่ง และได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นที่โดดเด่น ที่
ถูกเสนอชื่อจากหน่วยงานส่งเสริมฯ มามากกว่า 2 แห่งขึ้นไป เป็นที่
รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 214 แห่ง ที่พร้อมประกาศชื่อใน
ปี 2565 

MS2  บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้  
1. เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ ประกอบด้วย 1) พัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ (1) 
แนวทางการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กรและชุมชน บบับ
ปี 2564 (2) กระบวนการส่งเสริมและประเมินผลการน ามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กรน าร่อง และ 2) จัดท าแนวทางการ
พัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
2. สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม   
คัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ประจ าปี 2563 จ านวน 9 
ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล โดยได้มีการประกาศ
ผลรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ประจ าปี 2563  ในวันศุกร์
ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง Virtual live ผ่านทาง Facebook 
ศูนย์คุณธรรม และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ซึ่งจัดในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบทั้งหมดเป็นรูปแบบออนไลน์ 

MS3 เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  
การพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคมในประเทศไทย เพื่อสร้าง
รากฐานในการกระตุ้นการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกของสมาชิกใน
สังคมตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน และองค์กร และการก าหนด 
“พฤติกรรมที่ดี” การจัดเก็บเครดิตสังคม และสิทธิประโยชน์จาก
การแสดงพฤติกรรมเชิงบวกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ ภายใต้กรอบการให้คุณค่าเชิงพฤติกรรมของสังคมไทย 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

274



 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

MS4 ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย   

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงวัฒนธรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

- 
 

โครงการภายใต้เป้าหมายย่อยไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนนิการ
ดังกล่าว 

 
การด าเนินการในระยะต่อไป 

ศูนย์คุณธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย MS 1.2: พัฒนากลไกการเป็น
แหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล MS : 2.1/ 2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรม
ตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด และ MS 3.2 เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม(Social Credit) ระดับพื้นที่ 10
หมู่บ้าน/องค์กร/ชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการการด าเนินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงวัฒนธรรม 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่
องค์ ความรู้  ดั งต้ นแบบของ 
Musuem Siam และ TK Park 
   

(1) จ านวนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่า 
6 แห่ง (ปี 2564: ภาครัฐ 2 
แห่ง ภาคเอกชน 2 แห่ง 
ท้องถิ่น 2 แห่ง) และเพิ่ม
เป็น 15 แห่งในปี 2565 

ปี 2564 : 
ภาครัฐ 3 แห่ง 
1. นิทรรศการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
2. จัดท าแผนเมืองบะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
3. อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
ภาคเอกชน 2 แห่ง 
1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสว่างอารมณ์ จ.สุโขทัย 
2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนตะกั่วป่า วัดเสนานุชรังสรรค์ จังหวัด
พังงา 
ท้องถิ่น 2 แห่ง  
1.  นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ณ หอพระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ 
2. โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี 
 (ที่มา: ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD) 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรม 

(2) มูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน
วัฒนธรรมของประเทศ
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของ GDP ในปี พ.ศ. 2565 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลปีฐาน 
ของมูลค่าเศรษฐกิจ 
ด้านวัฒนธรรม 
(ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 
 
 

MS1 
MS2 
MS3  
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        

MS1  การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ผ่านการด าเนินงาน/โครงการ 3 โครงการ ได้แก่
โครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและ
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของ
ประเทศ (Knowledge Portal)  

โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย (1) 
ท้องถิ่น 2  แห่ง  ได้แก่ นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ณ หอพระ
ประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ และ โรงมหรสพหนังใหญ่วัด
ขนอน จ.ราชบุรี (2)  ภาครัฐ 3 แห่ง ได้แก่ นิทรรศการส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าแผนเมือง
บะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และ อุทยานการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

2. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ จ านวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย  (1) ท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตะกั่ว
ป่า วัดเสนานุชรังสรรค์ จังหวัดพังงา พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์
ท่า เทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์เทศบาลต าบลบ้านเพ 
จ.ระยอง และ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  (ท้องฟ้าจาลอง) 
ล าปาง (2) ภาครัฐ 4 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้จังหวัดบะเชิงเทรา 
แหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี แหล่งเรียนรู้จังหวัดระยอง และศูนย์การ
เรียนรู้เมืองสระบุรี (3) ภาคเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
วัดสว่างอารมณ์ จ. สุโขทัย พิพิธภัณฑ์ชุมชนตะกั่วป่า วัดเสนานุช
รังสรรค์ จังหวัดพังงา 

3. ให้ค าแนะน าและการค าปรึกษาในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) 
 

1. การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมท าให้การจัด
กิจกรรมต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด อีกทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีแผนในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้ถูกดึงงบประมาณไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่สืบเนื่องจากโรคระบาด 

2. การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลต่อการ
การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องชะลอ
ออกไปจนกว่าจะได้ผู้บริหารชุดใหม่ 

3. โครงการ KP เป็นโครงการที่ส าคัญ จึงมี
คณะกรรมการที่เข้ามาก ากับดูแลหลายคณะ  อาทิ (1) 
คณะอนุ กรรมการขั บ เ คลื่ อ น โ ครง กา ร  KP ( 2 ) 
คณะท างานปฏิรูปด้านการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ส่งผลให้ สบร. ยังไม่สามารถด าเนินการจัดจา้งท าระบบ
และแพลตฟอร์มได้ในทันที เพราะจะต้องน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ มาใช้ในการปรับปรุงการออกแบบ
โครงสร้างระบบและออกแบบแพลตฟอร์มให้สามารถ
รองรับคอนเทนส์ที่ครอบคลุมได้หลากหลาย ซึ่งจะเป็น
การวางพื้นฐานของโครงการ KP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน จึงท าให้การเร่ิมต้นในการด าเนินงานเกิด
ความล่าช้า 
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MS2  สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบัญบณัฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ   สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญ และส ืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่
ของตนแต่ละพื้นที่ อ่ืน ๆ ของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการ/กิจกรรม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการมิวเซียมติดล้อและ
รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Muse Mobile) โครงการการ
ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1  ชิ้น  และโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

1. การส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียน 
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียน จ านวน 15   ห่ง นิทรรศการเคลื่อนที่ 
มิวเชียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดสระบุรี  และโรงเรียนใกล้เคียง
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จ านวน 14  แห่ง 

2. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ Application บน 
Android และ iOS ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ข้อมูลของโบราณวัตถุ จ านวน 1,928 ชิ้น แหล่งโบราณสถาน จ านวน 
383 แห่ง และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้สามมิติ ของแหล่งโบราณวัตถุ 
จ านวน 580 ชิ้น และโบราณสถาน ประมาณ 42 ชิ้น จัดท าในรูปแบบ 
Virtual Reality ในโบราณวัตถุ จ านวน 41 ชิ้น และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จ านวน 12 แห่ง อีกทั้งยังจัดท าในรูปแบบ Unseen 
heritage หรือแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ยาก 
จ านวน 2 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการโครงการหลักในประเด็นดังกล่าวจะมี
การด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารายละเอียดปรับเนื้อหา
ของการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ของไทยเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ของชาติในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม โดยที่ผ่านมา 
ได้มีการหารือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านวิชา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบนิทรรศการบาง
แห่งต้องปิดบริการชั่วคราว 

2. การด าเนินการโครงการหลักในประเด็นดังกล่าวจะมี
การด าเนินการโดยกระทรวงศึ กษาธิการได้ตั้ ง
งบประมาณในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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ก่อนที่จะมีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา คุณธรรมจริยธรรมและประวัติศาสตร์ในระดับชั้นต่าง ๆ  
กลับมาอีกครั้ ง เดิมเคยมีวิชานี้อยู่  แต่ภายหลั งได้มีการปรับ 
เรื่องของกลุ่มสาระวิชารวมกันให้อยู่ในวิชาสังคมศึกษา ท าให้เด็กและ
เยาวชนอาจไม่ ได้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นการเบพาะ  
ซึ่งจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้เด็กได้เข้าใจบริบทของการพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน  ล่าสุด อยู่ระหว่างการด าเนินงานตรวจสอบ 
และปรับรายละเอียดของเนื้อหาที่ขาดหายไป  และให้แยกออกจากวิชา
สังคมศึกษา เป็นวิชาประวัติศาสตร์โดยเบพาะ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะด าเนินการร่วมกับ 
ศธ. อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากจะต้องมีการปรับหนงัสอืแบบเรียน
ด้วย 

 

MS3  ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เปน็สินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเปน็อยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่น
ผ่านการท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
ที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับท้องถิ่น 
ผ่านการท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการน า
โครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก กระทรวงวัฒนธรรมได้
ด า เนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  )องค์การมหาชน (  โดยได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านโครงการ 6 โครงการ ได้แก่ (1) 
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product 
of Thailand) (CCPOT) สู่สากล (2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (3) โครงการพัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ (4) โครงการพัฒนาศักยภาพถนนสายวัฒนธรรม
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District ) และ (6) โครงการพัฒนา
ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story 
Telling To Branding) 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
2. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดข้อมูลปีฐานของมูลค่า
เศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมมีความละเอียดและจ าเป็นใช้
เวลาในการจัดเก็บ เนื่องจากจะต้องท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงระยะเวลา
ในการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4  ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
- ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และฝ่ายเลขาคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(สศช.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมากระทรวง
วัฒนธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้านวัฒนธรรม 
ภายใต้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมหารือการ
ใช้สถานที่พระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนสาย
วัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรมน าร่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านแอป 
พลิเคชันซูม (ZOOM) ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่าวัดพระบรม
ธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมทั้งด้านทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรมนุษย์ จึง
เป็นสถานที่ที่ส าคัญและมีศักยภาพที่จะสามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปการพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรม เรื่อง ปลดล็อกเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่  
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐ 
ในด้านวัฒนธรรมและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังนี้ (1) ส ารวจข้อมูลกลไกในการขับเคลื่อนถนนสาย
วัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม (2)  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมถนน
สายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน 
(3)  จัดท าคลิปวีดิทัศน์แผนการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม/
ตลาดวัฒนธรรม ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรมฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
และ (4) ส ารวจความยั่งยืนของถนนสายวัฒนธรรม/ตลาด
วัฒนธรรมที่ได้ด าเนินการไว้ 

ในการปลดล็อคการใช้พื้นที่องค์กรภาครัฐในงาน 
ด้านวัฒนธรรมหรือด้านอ่ืน ๆ หน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนใหญ่มีกฎระเบียบและข้อก าหนดในการข้อใช้พื้นที่
อยู่แล้วตามกฎหมาย แต่หากจะขับเคลื่อนให้การขอใช้
พื้นที่ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น อาจจะต้องมีการท า
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีพื้นที่ ในการ
สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมโดยเบพาะ และสั่งการลง
ไปยังหน่วยงานในระดับภูมิภาคเพื่อให้ด าเนินการ หรือ
อาจเสนอให้มีข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานระดับนโยบายของประเทศให้ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนการใช้พื้นที่ในงานด้านวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ 
เป็นต้น  

 
การด าเนินการในระยะต่อไป  
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยจะมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศให้ได้
มาตรฐาน สนับสนุนสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมโดยการเปิด
ตลาดวัฒนธรรมน าร่อง เพื่อเป็นการรื้อฟื้นตลาดวัฒนธรรมทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและการพัฒนานักกีฬา
อาชีพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้
แข็ งแรง และเป็นฐานในการพัฒนา
นักกีฬาของชาติ  

(1) อัตราประชากรที่มีการออก
ก าลังกายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  

ปี 2564 : ร้อยละ 39.18 
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพลศึกษา 

(2) อายุคาดเบลี่ยของการมีสุขภาพ
ดี (อายุเบลี่ย) เพิ่มขึ้น  

ปี 2562 : 68.3 ปี 
แหล่งที่มาของข้อมูล : องค์กรอนามัยโลก 
(Healthy life expectancy (HALE))  

( 3 )  นั ก กี ฬ า ห น้ า ใ ห ม่ ที่ มี
ความสามารถมี อัตราการได้รับ
คัด เลื อก เข้ าสู่ กา ร เป็นนักกีฬา
ระดับชาติเพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติ
ไทย) (โดยในปี 2565 มีเป้าหมาย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีฐาน และใน
ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี
ฐาน) 
 

ปี 2564 : นักกีฬาทีมชาติใหม่จากการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 14.43 
แหล่ งที่ มาของข้อมูล  : การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS5 MS1 
MS2 
MS3  

 

MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        

MS1  ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่ทุกชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมลานกีฬา 
“แซท ภูเก็ต นิว นอร์มัล ฟอร์ สปอร์ต เอ็กเซลเลนซ์ ” (SAT-
PHUKET NEW NORMAL FOR SPORTS EXCELLENCE)  
ณ ลาน Public House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัด
ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2564 เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในพื้นที่
ต่างๆ เป็นลานกีฬาแนวใหม่ครั้งแรกของภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ในเมือง
สปอร์ตซิตี้ (Sports City) อีกทั้งยังน าร่องท าโครงการภูเก็ตแซนด์
บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) มีการจัดกิจกรรมสาธิตกีฬา 8 ชนิด
กีฬา ประกอบด้วย แบดมินตัน บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เทคบอล 
เซิร์ฟสเก็ต  จักรยาน มวยไทย และกอล์ฟ โดยมี เจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาเป็นผู้ให้ความรู้  สอนทักษะในการเล่น
กีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในรูปแบบ Expo เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน 

2. การจัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ กรมพลศึกษา  
ได้ด า เนินโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เล่น
กีฬา ออกก าลังกาย นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,377,140 
คน/ครั้ง ประกอบด้วย เดือนกรกฎาคม 942,702 คน/ครั้ง เดือน
สิงหาคม 2,961,959 คน/ครั้ง และเดือนกันยายน 1,472,480 คน  

3.จัดให้มีถนนกีฬา โดยได้ก าหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่าง
น้อย 1 แห่ง ก าหนดชนิดกีฬาและพื้นที่ที่จะด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งชุมชนเมืองและท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มพิเศษ  
น าร่องใน 25 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน นครพนม 
ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา  
ศรีสะเกษ ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี พัทลุง สงขลา ยะลา สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต) จัดกิจกรรม
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น 

1 .  งบประมาณในการด า เนินกิ จกรรม  อาทิ 
งบประมาณสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การกีฬา 
2. ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และแพลตฟอร์มก้าวท้า
ใจ Season  
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
ท าให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการได้ 
4. เนื่องจากงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นงานจ้างเหมา
บริการที่ไม่ค่อยมีความมั่นคง ในบางพื้นที่จึงมีการขอ
ลาออก ท าให้การด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการในพื้นที่ขาดช่วง 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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สตรีทบาสเกตบอล แบดมินตันกลางแจ้ง ตะกร้อ แอโรบิค จักรยาน 
โดยพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ Covid -19 ของแต่ละจังหวัด เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนที่ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2564 

4. การสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออก
ก าลังกายด้วยสื่อ โดยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) มีการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมการออกก าลังกาย 77 จังหวัด (2) มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน (3) จ านวนครอบครัวไทยมี
ความรอบรู้สุขภาพ 5,750,625 บัญชี (4) มีระบบ E-learning การ
พัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) (4)  
มีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ และแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 3 

5. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา หรือการ
แข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: 
SEE) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็น
สื่อกลาง โดยจะจัดกิจกรรมใน 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ และ
เชียงราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

6. การจัดให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กรมพล
ศึกษา ด าเนินโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน  
จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษา โดยมีเป้าหมายให้มีเจ้าหน้าที่พล
ศึกษาประจ าในทุกจังหวัดและทุกอ าเภอ ท าหน้าที ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬาและร่วมกิจกรรม
นันทนาการ โดยใน 25 จังหวัดน าร่อง มีเจ้าหน้าที่พลศึกษา จ านวน 
949 คน 

7. การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออก
ก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge) 
อยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติการออกก าลังละการเล่นกีฬาของประชาชน 
(CALORIES CREDIT CHALLENGE) ซึ่งปัจจจุบันอยู่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283



 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

MS2  การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1. การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางการจัดตั้งสภาบัน 
การรอบรู้แห่งชาติ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อ
เป็นศูนย์บริหารจัดการความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออก
ก าลังกาย และกีฬาของชาติ โดยจะมีสาขาตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย โดยมี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ  มหานนท์ เป็นประธาน พลเอกรณชัย 
มัญชุสุนทรกุล เป็นรองประธานสถาบันความรอบรู้ไทย โดยมีการ
จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย เพื่อประโยชน์ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถาบันความรอบรู้ไทย ภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

- 

 

MS3  การสร้างโอกาสทางการกฬีาและพัฒนานักกีฬา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ โดยการศึกษา 
ดูงานโรงเรียนกีฬาน าร่อง เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตร
ส าหรับนักเรียน รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการพัฒนานักกีฬา และสนับสนุนงบประมาณ
การด าเนินงานของห้องเรียนกีฬา 

2. จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการ 
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ กับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (กกมท.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม 
งานวิจัย บุคลากร พัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐาน

1. งบประมาณ 
2. ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรกีฬา (จึง
ขอปรับเป้าหมายการด าเนินงาน เป็นจ านวน 1,200 
คน) และ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

284



 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

จ านวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยร่วมกันสร้าง
ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาและการฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อการ
เตรียมทีมการจัดการแข่งขันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับ
การเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา 

3.พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน โดยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬา จ านวน 1,298 
คน 

4. จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ ได้มีการของบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงไม่สามารถ
จัดการแข่งขันกีฬาได้ 

5. สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สหพันธ์กีฬานานาชาติ โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนและโปรแกรม
การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเป็นรายบุคคล จ านวน 8 ชนิดกีฬา 
54 คน และพัฒนานักกีฬาศักยภาพสูง (High Performance 
Sports Management) จัดการการท างานของผู้ฝึกสอน นักกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแพทย์ นักกายภาพบ าบัด โดยมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลศักยภาพนักกีฬา เป็นเครื่องมือใช้ในการ
ท างานเพื่อพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ 

6. จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time 
athlete) รวมถึงจัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา 
(Athlete pathway) โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ (1) ศึกษาและ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจากความ
เป็นเลิศไปสู่อาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญจะช่วยพัฒนาการกีฬาให้
ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพ 
Thailand quality awards: TQA / ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการสมาคมกีฬา (2) ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กับ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อ
ขยายเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร 
การใช้สถานที่  รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
เป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐาน
จ านวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยด าเนินงาน
ร่วมกันในการสร้างระบบการจัดการแข่งขันกีฬาและการฝึกซ้อม
นักกีฬา เพื่อการเตรียมทีมการจัดการแข่งขันพัฒนาสู่ความเป็น
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เลิศต่อไป รวมทั้งด าเนินการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวเลือกเข้าสู่การเตรียมนักกีฬาระดับนานาชาติที่
มีศักยภาพ (3) การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ การเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 
National Training Center :  NTC การสร้างและการน าองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาด้วย
สถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการส าหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เหมาะสม (4) การ
กีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางการพัฒนานักกีฬาระยะ
ยาว โดยปรับแนวทางการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
(Sports Hero) กับ โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันและได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ โดยด าเนินการผลิตและ
ออกอากาศรายการผ่านทางสถานีทีวีกีฬา ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น 
ถ่ายทอดสดและผลิตรายการต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
เกมส์ โตเกียว 2020 เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports 
Channel) 
 

MS4  ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยระเบียบดังกล่าวได้ผ่าน
คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
ลงนามก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
(หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)  
 

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ มีขัน้ตอนการ
ด าเนินการมากมายจึงเกิดปญัหาความลา่ชา้ 

 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5  พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center 
for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport 
Science หรือ Regional Institute of Sport Science) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” แม้ว่าโครงการพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร (จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย) ปี 2564 -2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อน
เป้าหมายดังกล่าวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการ
พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC (National 
Training Center) จ านวน 10 ศูนย์ ประกอบด้วย (1) ศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติส่วนกลาง (สนามกีฬาหัวหมาก) (2) ศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติ
สนามกีฬาเบลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัดนครราชสีมา (3) ศูนย์ฝึก
กีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (4) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  จังหวัดเชียงใหม่ (5) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 
จังหวัดสุพรรณบุรี (6) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติบ้านพรุ จังหวัดสงขลา (7) 
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (8) สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรี (9) สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ (10) สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

 
การด าเนินการในระยะต่อไป  

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะมีการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการการด าเนิน
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 
าช้ากวา่แผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

287



 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

มีระบบการพัฒนาก าลังแรงงาน
ตลอดช่วงชีวิตและการคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ  
 

(1) พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบ
การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก าลังคนของ
ประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: 
TWA) ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual 
organization)  

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนา
คณะกรรมการอิสระ  
แหล่งที่มาของข้อมูล :สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 (2) มีระบบ E-Workforce Ecosystem ที่
เ ช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าน
ก าลังคนเพื่อการรวบรวมข้อมูล ด้านการพัฒนา
ก าลังคนท้ังในและนอกระบบ  

ปี 2564 : อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระบบ E-Workforce Ecosystem 
แหล่งที่มาของข้อมูล :สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

(3) หาแนวทางในการการปรับปรุงกองทุนที่อยู่
หรือจัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนา 
Concept paper กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
แหล่งที่มาของข้อมูล :สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 MS1 
MS3  
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        

MS1  พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual 
Organization) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคม  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา
คณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA  

มีจ านวนหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายแห่ง 

 

MS2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ส านักงานประกันสังคม  
กรมการปกครอง  ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะ
ที่ 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)อยู่ระหว่าง
การจัดท ารายงานพิมพ์เขียวการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน  

2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ
(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน 
(Backup + Security + Domain) ได้มีการจัดท าข้อมูลรหัส
อาชีพของมาตรฐานอาชีพเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 50 ของจ านวน
อาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การเชื่อมโยงกับระบบ E- Workforce Ecosystem ต่อไป 

3. โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ 
การจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + 
Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล
(API Gateway) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ระบบ E-portfolio และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน รวมทั้ง

1. ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2.กระบวนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
3. การเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานกบั
ระบบแพลตฟอร์ม  
4.การก าหนดมาตรฐานและกระบวนการตา่งๆตาม
กระบวนการของธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

289



 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

ได้ด าเนินการจัดท า Mock Up ระบบ E-portfolio และรับฟัง
ความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษาที่ท างานกับองค์การยูนิเซฟเพื่อ
น ามาใช้พัฒนาระบบ E-portfolio  

4. การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อม
ต่อการวิเคราะห์ เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับ
นโยบาย อยู่ระหว่างการจัดท าระบบแฟลตฟอร์ม 

5 . จัดท าพิมพ์ เขี ยวของระบบการบริหารจั ดการข้อมูล 
(Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 2 
การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) อยู่ระหว่างการรอการจัดท าโครงการจัดท าพิมพ์เขียว
ของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data 
Management Blueprint) ระยะที่ 1 

MS3  การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตัง้กองทุนใหมห่รือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยปัจจบุันอยู่ระหวา่งการ
พัฒนา Concept paper กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยังไม่แหล่งเงินทุนสนับสนนุทีช่ดัเจน 

 

การด าเนินการในระยะต่อไป  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย MS1พัฒนา
คณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA : จะด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระ Thailand 
Workforce Agency MS2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce 
Ecosystem : จะด าเนินการพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจบริยะ (E-Portfolio) ให้เสร็จสมบูรณ์ และขยายการพัฒนา
ระบบอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมการท างานของระบบ E - Workforce Ecosystem รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคนกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ MS3 การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง : จะด าเนินการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหรือจัดตั้ง
กองทุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้การขับเคลื่อนการการด าเนินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

(1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับ 
ที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ 
ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

(1) หน่วยงานภาครัฐสามารถขบัเคลื่อน
การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างน้อย
กรมละ 1 ประเด็นต่อป ีทั้งนี้ 
ตั้งเป้าหมายในปี 2564 ไว้ที่ 20 
ประเด็นใหม่ในกรมน าร่อง   

ปี 2564 : อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

(2) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ  รวมถึงการสรา้งตลาดงาน
ใหม่ ๆ  รองรับอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความ
มั่นคงทางอาชีพ 

(2) รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมี
ทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวม
หลังเข้าโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างด าเนนิการ  
 

(3) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะส าหรับ
การเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิต
วิญญาณของความเป็นไทย 
 

(3) จ านวนโรงเรียนตน้แบบที่มมีาตรฐาน
ระดับโลกแบบไทย 18 แห่ง ตามพื้นที่
ก ากับและติดตามการปฏบิัติราชการใน
ภูมิภาค 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการน าร่อง
โรงเรียนต้นแบบแห่งที่ 1 
(โรงเรียนเมืองพัทยา 11) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS3 

MS2 MS6 
MS7 

MS4 
MS5 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย                                        

MS1  ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้ด าเนินการการพัฒนากรอบแนวคิด (Framework) 
เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Competency : 
DC) ที่มีองค์ประกอบ 3 ขั้น 7 ระดับ คือ ขั้นที่ 1 สมรรถนะดิจิทัล
ขั้นพื้นฐาน (ระดับ DC 1 – 3) 2) ขั้นที่ 2 สมรรถนะขั้นกลาง 
(ระดับ DC 4  และ 5) และขั้นที่ 3 สมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง (ระดับ 
DC 6 และ 7) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2565 
ตั้งเป้าหมายในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ DC ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้อยู่ในขั้นที่ 1 ระดับ 
DC 3 ประมาณ 300,000 คน ทั้งนี้ ในระยะต่อไป จะมีการจัดท า
ประกาศ สพฐ. ในการก าหนดสมรรถนะดิจิทัลดังกล่าว เพื่อให้
หน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา โรงเรียน และภาคเอกชนสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 

- 

 
MS2  มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ก.พ. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ.
ได้ด าเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาดแคลน (Digital 
Transformation) หรือทุนนวัตกรรมดิจิทัล โดยได้ผู้เข้าร่วม
โครงการในมิถุนายน 2564 ใน 5 หน่วยงานน าร่อง (สศช. PMOC, 
ส านักงาน ก.พ., ส านักงาน ก.พ.ร., สลน.) โดยผู้รับทุนเริ่ม
ปฏิบัติงานตามโครงการ/โจทย์ที่ก าหนด โดยมีระยะเวลาด าเนินการ
โครงการ/โจทย์ 2 ปี สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2566 

ผู้เข้าโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งควร
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ แรงจูงใจในการสมัครและไม่
สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อน าไปปรับการออกแบบ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3  มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ก.พ. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรองรับให้เป็นรูปธรรม  - 

 

MS4  มีโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ เมืองพัทยา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้
เริ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปลงสู่ โรงเรียนต้นแบบ ผ่านการจัด
กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 ร่วมกับครูของโรงเรียนเมือง
พัทยา 11 เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับครูใน
ประเด็นทักษะที่จ าเป็นในอนาคต (Future competency)  อีก
ทั้ง ต่อมาได้มีการหารือร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาและผู้บริหารและครูของโรงเรียนฯ เพื่อหารือถึงแนว
ทางการด าเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบตามกรอบ
ทิศทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯ  

ข้อจ ากัดด้านสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถ
ลงพื้นที่ได้และอาจส่งผลต่อการสร้าง enagement กับ
โรงเรียนในบางมิติ  นอกจากนี้ เมืองพัทยายังประสบกับ
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ 

 

MS5  มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาส านักงาน 
ก.พ. และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิ จั ย และนวั ตกรรมแ ห่ งช าติ  ไ ด้ มี กา รจั ดท านิ ย ามผู้ มี
ความสามารถพิเศษ  รวมถึงวิ เคราะห์และรวบรวมข้อมูล
ก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย  โดยมีการส ารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วได้ 17,681 ชุดข้อมูล ประมาณ 
7,500 คน จาก 234 สาขา /1,717 สาขาย่อย / 4,064 ผลการ

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 
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ประยุกต์ใช้ โดยครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม 5 frontiers โดยผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มก าลังคนทักษะสูง
ในกลุ่มการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agriculture and 
Biotechnology) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bioenergy 
and Biochemicals) อาหารแห่งอนาคต (Food for the 
Future) โดยมีพันธมิตรส าคัญ ณ ขณะนี้ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STDB) และกองระบบและบริหารข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วช.) เพื่อ
เชื่อม API ระหว่างระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (NRIIS) และอยู่ระหว่างน าฐานข้อมูลทั้งสองขึ้นระบบ 
ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลสาขาดนตรี ศิลปะ ต่อไป   

 

MS6  มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน อ.ย. 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือมาด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าว   

- 

 

MS7 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนเพือ่การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  กองทุน
สนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ 
และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
“อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ” โดยที่ผ่านมาสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กองทุนสนับสนุน
การด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ 
ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) อยู่ระหว่าง
จัดท าข้อเสนอโครงการ 

- 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

การด าเนินการในระยะต่อไป  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการการด าเนินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 
ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แลวเสร็จ
อยูระหวาง

การดําเนินการ

1. ดานการเมือง 2 2

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน 2 2

3. ดานกฎหมาย 5 1 4

4. ดานกระบวนการยุติธรรม 1 1

5. ดานเศรษฐกิจ 7 7

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1

7. ดานสาธารณสุข 1 1

8. ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2

9. ดานสังคม 4 1 3

10. ดานพลังงาน 8 8

11. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 10

12. ดานการศึกษา 1 1

13.ดาน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 1

รวมจํานวนกฎหมาย (ฉบับ) 45 2 43

กฎหมายที่ไดดําเนนิการจัดทํา/ปรับปรุงแลว สิ้นสุด ณ เดอืนกันยายน 2564 จํานวน 2 ฉบับ ไดแก

1. พระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

สถานะของกฎหมาย

สรุปการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
จํานวน

กฎหมาย (ฉบับ)
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 รางพระราชบัญญัติวาดวย

การเสริมสรางวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย พ.ศ. ....

 คณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ

ดานการเมือง

มีหลักการและสาระสําคัญในการ

กําหนดใหคณะรัฐมนตรีสนับสนุนใหทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของดําเนินการ

เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมืองอยูระหวางพิจารณาแนวทางในการ

ผลักดันรางพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้ ปจจุบันไดมีการเสนอ (ราง)พระราชบัญญัติ

การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... โดย

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 13,345 คน ซึ่งประธานสภาผูแทนราษฎร

ไดวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติวาดวยการเงินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย มาตรา 134 และตองมีการรับรองของนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศดานการเมืองไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรองรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวดวยแลว

2 รางพระราชบัญญัติการมี

สวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. ….

 สํานักงานปลัด

สํานัก

นายกรัฐมนตรี

มีหลักการและสาระสําคัญในการ

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน

รวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

โดยกําหนดใหมีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ

 และการมีสวนรวมของประชาชน 

รวมทั้งกําหนดใหหนวยงานของรัฐมี

หนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการมี

สวนรวมของประชาชนชน

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาราง

พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

โดยนายกรัฐมนตรี ไดลงนาม

ในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ 106/2564 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และในปจจุบันคณะกรรมการดังกลาวได

มีการประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ซึ่งการดําเนินงานในภาพรวมยังคงเปนไป

ตามกรอบระยะเวลาตามแผนที่กําหนด

สาระสําคัญของกฎหมาย

1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

300



แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 และที่แกไข

เพิ่มเติม

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ

ราชการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางให

หนวยงานภาครัฐมีความยืดหยุน

สามารถปรับตัวเขาสูการเปน

สํานักงานสมัยใหม นําไปสูการเปน

องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ

ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล

 มีความคลองตัว ไมยึดติดกับการจัด

โครงสรางองคกรแบบราชการ 

สามารถยุบ เลกิ ปรับเปลี่ยน

โครงสรางองคกร กฎ ระเบียบไดตาม

สถานการณ

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการ

แผนดิน ไดมีมติเห็นชอบ ดวยในหลักการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 โดยพิจารณา

แนวคิดหลักการสําคัญ เพื่อเปนกรอบในการยกรางกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ

แผนดิน เพื่อเปนเครื่องมือขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

(Big Rock) โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร.เลขาธิการ ก.พ. และผูแทนกรมบัญชีกลาง เขารวม

พิจารณาและเสนอขอคิดเห็นดวย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได

เห็นชอบดวยในหลักการและนําเสนอเรื่องดังกลาว ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ 

ป.ย.ป.) รับไปพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป

2 พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

ขาราชการพล

เรือน(สํานักงาน

 ก.พ.)

เพื่อใหครอบคลุมแนวคิดและทิศทาง

ในการปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

เพื่อใหสวนราชการเกิดความคลองตัว

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต

ระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถ

ดึงดูด รักษา และใชประโยชนคนดี 

เกง และมีความสามารถไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และใหขาราชการพล

เรือนสามัญสามารถเคลื่อนยาย 

หมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่ทั้ง

ระหวางกรม กระทรวง และระหวาง

กรมกระทรวงกับหนวยงานของรัฐ 

และหนวยงานประเภทอ่ืน ๆ ได

อยางคลองตัวและเหมาะสม ตาม

เหตุผลความจําเปนและประโยชน

ของภาครัฐเปนสําคัญ

 สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไปบางแลวบางสวน

 โดยในบางเรื่องไดดําเนินการโดยการปรับแกกฎหมายชั้นลําดับรองเทานั้นมิไดเปนการ

เปลี่ยนหลักการใน พ.ร.บ.ฯ  อาทิ กฎ ก.พ. วาดวยการยาย โอน เล่ือนฯ  และขณะนี้อยู

ระหวางการพิจารณาสาระสําคัญในการปรับเปล่ียนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งคาดวาจะสามารถกําหนดขอบเขต สาระสําคัญและประเด็น

ที่จะแกไขพ.ร.บ.ฯ ไดโดยเร็ว นอกจากนี้ จะอาศัยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเกิดขึ้นตาม ราง กฎ ก.พ. วาดวยการพัฒนาและทดสอบ

นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ..... เปนแนวทางประกอบการทบทวนและ

สรางนวัตกรรมตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป ทั้งน้ี อ.ก.พ. 

กฎหมายและระเบียบราชการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/64 วันที่ 2 เม.ย. 64 ไดมีมติ

เห็นชอบใหสํานักงาน ก.พ. จัดหมวดหมูกฎหมายลําดับรองใหใชงานงาย ทบทวน

ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.ฯ  ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทกา

เปลี่ยนแปลงตอไป

2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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1 รางกฎหมายวาดวยการ

ปรับเปนพินัย 
 สํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

เพื่อกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

กรณีท่ีถือเปนความผิดทางพินัย โดย

พิจารณาลักษณะของการกระทํา

ความผิดท่ีเปนการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายอันไมใชกรณี

รายแรงซึ่งไมสมควรกําหนดใหมีโทษ

ทางอาญา และใหนําวิธีการปรับเปน

พินัยมาใชบังคับแทน

 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รางกฎหมายวาดวยการปรับ

เปนพินัยและเมื่อเดือนกันยายน ที่ผานมา โดยรางกฎหมายฯ ดังกลาว อยูระหวางบรรจุ

เขาวาระการประชุมรัฐสภา

2 รางกฎหมายวาดวยการ

จัดทําประมวลกฎหมาย

และกฎเพ่ือใหประชาชน

เขาถึงไดโดยสะดวก 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

แนวทางในการจัดทําประมวล

กฎหมายและกฎ เพ่ือรวบรวม

กฎหมายและกฎ รวมถึงอนุบัญญัติ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของมาไวในที่เดียวกัน

เพื่อประโยชนในการเขาถึงตัวบท

กฎหมาย

 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางดําเนินการสรางการรับรูความเขาใจใหกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน

3 รางกฎหมายวาดวยการ

เขาชื่อเสนอกฎหมาย 
 สํานักงาน

เลขาธิการ

สภา

ผูแทนราษฎร

เพื่อกําหนดข้ันตอนและวิธีการเขาชื่อ

เสนอกฎหมาย รวมถึงกําหนดให

กลไกหรือหนวยงานซึ่งทําหนาที่

โดยตรงในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนท้ังในการจัดทําราง

กฎหมาย การรับและการรวบรวม

หลักฐานการรวมเขาชื่อและการ

เสนอรางกฎหมาย

 พระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 138 ตอน 35ก หนาที่ 7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป

3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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สถานะการดําเนนิงาน

3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

4 รางกฎหมายวาดวยการ

อํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ (ฉบับที่

 ..) 

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ

ราชการ

เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลด

ขั้นตอนการอนุญาตที่ไมจําเปน และ

ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการอนุญาต

ใหสะดวกและทันสมัยยิ่งข้ึน ตลอดจน

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเสนอ

แนวทางในการลดขั้นตอนการอนุญาตท่ี

ไมจําเปน โดยจะตองนํามาพิจารณาเปน

ตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพการ

ใหบริการของหนวยงานนั้นดวย

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

และขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 77 วรรค

สองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของผูเกี่ยวของ กอนการตรากฎหมาย และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

โดยรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 ฉบับ แกไข เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหากฎหมาย

หลายฉบับไมไดกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนในการ

อนุญาตไวอยางชัดเจน กระบวนการพิจารณาอนุญาตของหนวยงานมีความยุงยาก ลาชา

 ซึ่งเปนการแกไขปรับปรุงมาตรการตาง ๆ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย

เหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายในการ

ตรากฎหมายยิ่งข้ึน  

5 รางกฎหมายวาดวยการ

คุมครองทรัพยสินตกคาง

ที่อยูในความครอบครอง

ของหนวยงานของรัฐและ

เอกชน

 กระทรวง

การคลัง

เพื่อกําหนดใหเงินหรือทรัพยสินของ

ประชาชนท่ีตกคางอยูในความ

ครอบครองของหนวยงานของรัฐและ

บริษัทเอกชน และไมมีผูมาใชสิทธิ

เรียกรอง มาเพ่ือประโยชนในการ

สนับสนุนการดําเนินการเพื่อลดความ

เหลื่อมลํ้าทางสังคม โดยกําหนดให

นําเขากองทุนสนับสนุนการลดความ

เหลื่อมลํ้า เพื่อมาใชลดความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจ

 รางกฎหมายฯ มี 2 ฉบับ ไดแก (1) ฉบับที่จัดทําขึ้นโดยกระทรวงการคลัง และ (2) 

ฉบับที่จัดทําขึ้น โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีคําสั่งใหกระทรวงการคลังรับรางดังกลาวไปพิจารณา

ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยใหรับความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการ

พิจารณา กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
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1 รางพระราชบัญญัติ

ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานของ

กระบวนการยุติธรรม พ.ศ.

 .....

 คณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ

ดาน

กระบวนการ

ยุติธรรม

เพื่อใหประชาชนและผูมีสวน

เกี่ยวของสามารถคาดการณและ

ตรวจสอบไดวา หนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรมจะพิจารณา

เรื่องที่อยูระหวางการดําเนินงาน

เสร็จสิ้นเมื่อใด

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองรางกฎหมายในกระบวนการ

นิติบัญญัติในวิปรัฐบาล ไดพิจารณา รางพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... เปนที่เรียบรอยแลว และไดดําเนินการจัด

ประชุมในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมพรรค

รวมรัฐบาล ชั้น 2 โซน  C อาคารรัฐสภา  (พระสุริยัน) เกียกกาย เพื่อใหคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเขาไปชี้แจง พรอมใหความเห็นแกรางกฎหมาย

ดังกลาว

4. แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดั

บ
ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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1 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง

 พ.ศ. 2522 
 กระทรวง

มหาดไทย

ปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ. 2522 เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจตางชาติ เชน แนว

ทางการรายงานตัวทุก 90 วัน ตามมาตรา 37 และการจัดกลุมแนว

ปฏิบัติการแจงท่ีพักอาศัยชั่วคราวของคนตางดาว (ตม.30) ตามมาตรา 

38 ตามประเภทของคนตางดาวที่เขามาทํางาน เชน แยกกลุมผูเช่ียวชาญ

 ผูบริหาร นักลงทุน ออกจากกลุมแรงงานตางดาวไรฝมือทั่วไป โดยให

แจงเม่ือมีการยายที่พํานักประจํา ยกเลิกการบังคับใชเอกสารตรวจคนเขา

เมือง (ตม.6) สําหรับชาวตางชาติ โดยการใชขอมูลระบบดิจิทัลทดแทน 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจตางชาติที่เขามาทํางาน ประกอบ

ธุรกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย

 อยูระหวางหนวยงานดําเนินการปรับปรุง

2 พระราชกําหนดการบริหาร

จัดการการทํางานของคน

ตางดาว พ.ศ. 2560 

 กระทรวง

แรงงาน

เนื่องจากพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดแนวคิดเก่ียวกับการเขามา

ทํางานของคนตางดาวข้ึนใหม เปดโอกาสการทํางานของคนตางดาวใน

ประเทศมากขึ้น โดยคํานึงถึงความมั่นคงของประเทศและสถานการณ

และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แตปรากฏวา ในทางปฏิบัติการ

ดําเนินการที่เกี่ยวของยังมีความลาชาเปนอยางมาก  โดยเรงรัดใหมีการ

ดําเนินการในการออกกฎตามพระราชกําหนดนี้ เพื่อเอื้ออํานวยและจูง

ใจนักลงทุน นักธุรกิจ และแรงงานทักษะสูงเขามาประกอบการใน

ประเทศไทยมากขึ้น โดยอาจพิจารณาการดําเนินการตามมาตรา 14 

แหงพระราชกําหนดฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเขามาทํางานของคนตาง

ดาวดวย

 อยูระหวางหนวยงานดําเนินการปรับปรุง

5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

3 พระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542 

 กระทรวง

พาณิชย

ใหมีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยเรงรัดใหมีการพิจารณา

ทบทวนการออกกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไมตองขออนุญาตใน

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการลงทุน

ประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และเปนการสนับสนุนแนว

ทางการเปดเสรีภาคบริการใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม

 มีการออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ เกี่ยวกับการขออนุญาต

ทํางาน การออกใบอนุญาตทํางานและการแจงการทํางาน

ของคนตางดาว ซึ่งรวมถึงคนตางดาวที่เขามาทํางานตาม

กฎหมาย BOI กฎหมายปโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น

4 รางพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน

แหงชาติ พ.ศ. ....

 กระทรวง

วัฒนธรรม

แกไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง การ

พิจารณาภาพยนตรและสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 และประกาศ

คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติเรื่องการพิจารณาวีดิทัศน

และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552 ตามนัยมาตรา 25 และมาตรา 32 แหง

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ พ.ศ. 2551 ให

สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร และการแกไขปญหา

ระยะยาวดวยการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน

แหงชาติ พ.ศ. 2551 ทั้งฉบับ ใหสอดรับกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิต

สื่อภาพยนตร วีดิทัศน ในปจจุบัน 

 อยูระหวางปรับปรุง

5 รางพระราชบัญญัติความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ....

 กระทรวง

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เรงผลักดันใหมีประกาศใชพระราชบัญญัติความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระเบียบการใชประโยชนจากจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรม 

เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต และอนุญาตใหใชจุลินทรียดดัแปลงพันธุกรรม 

(Genetically Modified Microorganism: GMM) ในการผลิตแบบ

ขยายขนาดได

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อยูระหวางดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

6 พระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 กระทรวง

การคลัง

พิจารณาปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่ออนุญาตหรือสนับสนุนใหมีการนํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมชีวภาพได โดยไมมี

ภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และไมขัดตอหลักเกณฑและเงื่อนไข

การอนุญาตผลิตหรือครอบครองสินคาที่อยูในบังคับภาษีสรรพสามิต

 คาดวาจะเสนอ ราง พ.ร.บ.ฯ ตอคณะรัฐมนตรี ไดภายในไตร

มาส 3 ป 2564 (ยังไมปรากฏขอมูล) ขณะนี้มีเพียง ราง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) ที่ สปน.(โดย

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนผูเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหเปนไป

ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 สงออกตั้งแตมีนาคม 2564 เกี่ยวกับการอนุญาตใหขายสุรา

และยาสูบ)
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

หลักการรางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ

ยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณเกี่ยวกับผัง

เมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอและ

ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย

ใหพิจารณาตามประเด็นขอสังเกตของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและใหรับความเห็นของกทม.ไป

ประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ 

กระทรวงมหาดไทย เสนอวา 

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ไดมีผลใชบังคับใน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บัญญัติใหยกเลิกพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ และไดกําหนดเรื่องการ

อุทธรณในสวนของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ในกรณีที่

คณะกรรมการผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน 5 ทองถิ่น เจา

พนักงานการผังหรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี มี

คําสั่งหรือหนังสือแจงไปยังบุคคลเกี่ยวกับผังเมืองรวมหรือผัง

เมืองเฉพาะ บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือหนังสือแจง

ดังกลาวไดประกาศ เผยแพร รวมถึงการกํากับ ดูแล ฝกอบรม

ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการผัง

เมือง พ.ศ. 2562

เรงรัดการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใหมีความ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร การเปลี่ยนแปลงการใช

พื้นที่ของประชาชน และรูปแบบการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนไป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการท่ีรวดเร็วสําหรับการปรับปรุงผังเมืองที่

เปนการสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่ตองใช

วัตถุดิบจากภาคเกษตร เชน อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม

ชีวภาพ เปนตน 

7 พระราชบัญญัติการผังเมือง

 พ.ศ. 2562
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 รางพระราชบัญญัติการ

กําหนดและปรับปรุงพื้นที่

เขตการปกครองของ

จังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

 กระทรวง

มหาดไทย

จัดทํากฎหมายเพ่ือรองรับการจัดทํา

เขตทางทะเลรายจังหวัดและพื้นที่

ทางทะเล ซึ่งจะกอใหเกิดความ

ชัดเจนของเขตการปกครองของ

จังหวัดทางทะเล ทั้ง ๒๓ จังหวัด

ชายทะเล

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  มีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทาง

ทะเลของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการเสนอใหมีความคิดเห็นและขอหวงใยตาง ๆ ใน

การจัดทําราง พ.ร.บ.เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... ทั้งนี้ 

ที่ประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเล

ของประเทศไทย รับขอเสนอและขอหวงใยดังกลาว ไปปรึกษาหารือกับฝายเลขานุการ

คณะกรรมการกําหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการกําหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 

พิจารณาตอไป 

6 แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

การปรับปรุงกฎหมายควรมีประเด็นสําคัญ (อยางนอยที่สุด) ที่จะตองปรับปรุง ดังนี้

1. มีการแบงระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคอยางชัดเจน และมีการกําหนดให

อํานาจในการจัดการกับปญหาตามระดับความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของโรค

2. การกําหนดใหมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Centre) ใน

แตละระดับ 

3. การใหราชการบริหารสวนกลางมีอํานาจในการออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อการเฝา

ระวัง ปองกัน  และควบคุมโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดไดอยางเหมาะสมและตาม

ความจําเปน เพ่ือใหทันตอสถานการณของโรค ทั้งกรณีท่ัวราชอาณาจักรหรือเฉพาะบาง

พื้นที่ เชน การกําหนดใหบุคคลที่จะเขาไปในสถานที่สาธารณะ ของพื้นที่ซึ่งมีการแพร

ระบาดของโรคติดตออยางกวางขวางตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา

4. การกําหนดใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายให

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานครดําเนินการ

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย       หรือโรคระบาดไดอยางเหมาะสม

 ทันสถานการณ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน

 5. การกําหนดแยกเรื่องสอบสวนโรคกับเรื่องดําเนินการหรือออกคําสั่งออกจากกัน โดย

กําหนดใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสามารถดําเนินการหรือออกคําสั่งได เมื่อเกิด

หรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดขึ้นโดยไมจําเปนตองมีการ

สอบสวนโรคกอน 

 ปจจุบันพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 อยู

ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(หมายเหต ุ: คณะรัฐมนตรีจะแยก

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 บางสวน

เปน พรก.)

1 พระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558
 กรมควบคุมโรค

7. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย
จัดทํา

ใหม
ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

7. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย
จัดทํา

ใหม
ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

6. กําหนดใหมีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมและรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

แหงชาติ และสาระสําคัญของแผนฯ

7. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขของผูเดินทางในการเขามาใน

ราชอาณาจักรเพ่ือประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน หรือควบคุมโรคติดตออันตรายและ

โรคระบาดมิใหมีการแพรระบาดในราชอาณาจักร เชน การกําหนดใหผูเดินทางตองมี

ใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาผูเดินทางดังกลาวไมมีเช้ือโรคติดตออันตราย หรือโรคระบาด

8. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเจาพนักงานควบคุม

โรคติดตอใชสําหรับแยกกักหรือกักกันผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ

อันตรายหรือโรคระบาด เชน ประเภทของสถานที่ หรือลักษณะ หรือมาตรฐานของ

สถานที่สําหรับเปนที่แยกกักหรือกักกันผูที่เปน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ

อันตรายหรือโรคระบาด

9. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการกํากับดูแล การไดมา การเขาถึง 

การเก็บรักษา  การนําไปใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อประโยชนในการเฝา

ระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตรายและโรคระบาด เชน การใหติดต้ังแอป

พลิเคชันหรือการใชระบบติดตามอาการของผูท่ีเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน

โรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด หรือการใหเจาหนาที่สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน

ของผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสยัวาเปนโรคติดตออันตรายและโรคระบาด
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ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

7. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย
จัดทํา

ใหม
ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

10. การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูท่ีพํานักอยูในราชอาณาจักรซึ่งเจา

พนักงานควบคุมโรคติดตอมีคําสั่งใหแยกกัก กันกัน หรือคุมไวสังเกตเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น เชนเดียวกับบุคคลตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558 เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายในการใชสถานที่  เพ่ือใชแยกกัก

หรือกักกัน คาใชจายในการทําความสะอาดสถานที่หรือยานพาหนะ

11. การกําหนดใหบุคคลที่พบวาตนเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย

 และโรคระบาด 

มีหนาที่แจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ เชนเดียวกับบุคคลตามมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. 2558

12. การกําหนดใหกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใชระบบการบริหารจัดการระบบเดียว

และหนวยบริหารเดียว รวมทั้งสิทธิประโยชนและกลไกการจายชดเชยคาบริการรองรับ

วิกฤติดานสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก

 พ.ศ. 2546
 กระทรวงการ

พัฒนาสังคม

และความ

มั่นคงของมนุษย

เพื่อแกไขใหครอบคลุมการใชสื่อ

ออนไลน/ยกรางกฎหมายท่ีจะ

ปกปองคุมครองกลุมเดก็และเยาวชน

ในการใชสื่อออนไลนเปนการเฉพาะ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดดําเนินการจัดทําราง

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. .... ฉบับใหม โดยไดเสนอราง พ.ร.บ. ดังกลาวไปยัง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงเรื่องกลับมายัง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เพื่อใหจัดทํากฎหมายลําดับรอง

เพิ่มเติม และปจจุบันอยูระหวางรางกฎหมายลําดับรอง

2 พระราชบัญญัติวาดวยการ

จัดการขอมูล

ขาวปลอม พ.ศ. ....

 กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

เพื่อดูแลการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหมีความเหมาะสม พรอมปองกัน

และรับมือการเผยแพรขอมูลเท็จ

 พระราชบัญญัติวาดวยการจัดการขอมูลขาวปลอม พ.ศ. ....  อยูระหวางหารือเพื่อศึกษา

วิเคราะหความเปนไปไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยในการน้ีไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี 

ที่ 117/2564 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการ

เผยแพรขอมูลเท็จทางส่ือสังคมออนไลน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเรงรัด

ติดตาม กํากับดูแล และบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานตาม

หนาที่และอํานาจตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ

เพื่อบูรณาการปองกันปราบปราม และแกไขปญหาการเผยแพรขอมูลเท็จทางส่ือสังคม

ออนไลน จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และยกรางกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด และ

ประกาศที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรการทางปกครอง มาตรการทางภาษีและมาตรการ

ทางสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม และลดความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได

รวดเร็ว

8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 รางพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ.

 ....

 กระทรวง

การคลัง 

(สํานักงาน

เศรษฐกิจการ

คลัง)

เพื่อสรางความมั่นคงยามชราภาพให

ครอบคลุมลูกจางในระบบไดทั้งหมด โดย

จัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

(กบช.) ที่มีลักษณะกองทุนสารองเล้ียงชีพ

ภาคบังคับ และกําหนดใหลูกจางอายุไมตา

กวา 15 – 60 ป เปนสมาชิก กบช. รวมถึง

ใหมีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

แหงชาติ ที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลการดําเนินงานของ กบช.

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีไดมีมตอินุมัตหิลักการ (ราง)

 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.) 

 ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยใหพิจารณาในประเด็นอายุ

ของลูกจางในการเปนสมาชิกกองทุนฯ ไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายเกี่ยวกับการเกษียณอายุ และเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

สคก.  ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาราง พ.ร.บ. กบช. ครั้งแรกดวย

2 แกไขระเบียบคณะกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตร

ประจําตัวคนพิการฯ พ.ศ. 

2556 ขอ 6

 กระทรวงการ

พัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย

เพื่อใหสถานพยาบาลสามารถออกเอกสาร

รับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียน

คนพิการได นอกเหนือจากสานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัดหรือ

หนวยงานของรัฐ ตามที่ผูอํานวยการหรือ

ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด เพื่อให

กระบวนการข้ึนทะเบียนคนพิการมีความ

รวดเร็วและเขาถึงกลุมคนที่ประสบสภาวะ

ความพิการไดอยางครอบคลุม

 อยูระหวางการทบทวนระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และการกําหนดเจาหนาที่ ผูรับขึ้น

ทะเบียนคนพิการ การกําหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคน

พิการ และการขอสละสิทธิของคนพิการ

9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบตาม

แผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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สถานะการดําเนนิงาน

9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบตาม

แผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

3 รางระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

คณะกรรมการชุมชนของ

เทศบาล พ.ศ. ....

 กระทรวง

มหาดไทย

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองและมี

บทบาทในการแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การบํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนของตนเอง

 และเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีที่เปนการ

สงเสริมความรวมมือของประชาชนกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ

 การมีสวนรวมของประชาชน ในการ

บริหารงานทองถิ่น และเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

 พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน

ทั่วไป เลม 138 ตอนพิเศษ 45 ง   เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 

และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
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9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบตาม

แผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

4 รางกฎกระทรวงออกตาม

ความในมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 

2518 และกฎหมายอื่น

ที่สรางมูลคาใหกับที่ดินที่รัฐ

จัดใหกับประชาชน

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

นโยบาย

ที่ดินแหงชาติ 

(ส.ป.ก.)

รางกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 

แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เฉพาะเพื่อรองรับให

เกษตรกรสามารถโอนที่ดินที่ไดรับการจัดสรร

ไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อ

ประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

รวมถึงการปรับปรุงระเบียบการใชเงินกองทุน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหรองรับราง

กฎกระทรวงดังกลาว และ กฎ ระเบียบ หรือ

กฎหมายอื่น เพื่อปรับปรุงกลไกที่จะทําหนาที่

ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน การ

จัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การ

ทดแทนคาที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุง

หนี้สินโดยใชท่ีดินเปนหลักทรัพย การตกทอด

ทางมรดก ฯลฯ

 สปก. ไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

ศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 คําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการใน

การแกไขปญหาการครอบครองที่ดินในเขต สปก. โดยมิชอบดวย

กฎหมาย และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 31/2560 

เรื่อง การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกรและประโยชน

สาธารณะของประเทศ และไดศึกษา วิเคราะห เสนอแนวทางในการ

พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 สอดคลองกับกฎหมายและแผนระดับตางๆ และเปรียบเทียบกับ

กฎหมายตางประเทศที่ไดมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

จัดทําและปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงจัดทํา

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคําสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 36/2559
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9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบตาม

แผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

ทั้งนี้ จะมีความชัดเจนหลังจากสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ที่เปน

หนวยงานรับผิดชอบหลักนําเสนอแนวทางการ

ปฏิรูป การสรางมูลคาที่ดินท่ีรัฐจัดใหกับ

ประชาชนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด

ที่ดินใหกับประชาชนจนไดขอยุติ และ

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มี

มติเห็นชอบแลว

และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติที่ 31/2560  สปก. ไดบันทึกสรุปวิเคราะหประกอบราง

พระราชบัญญัติ และจัดทําขอเสนอสําหรับ สปก. เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามบริบทของการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย รวมท้ัง 

จัดทําสรุปรายมาตราของรางพระราชบัญญัติ และขอมูลตารางเปรียบ

 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ตาราง

เปรียบเทียบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 36/2559 

และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 31/2560 กับราง

พระราชบัญญัติฉบับใหมใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตาง

ของสาระสําคัญโดยมีเหตุผลประกอบดวย
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1 ปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 และ/หรือ

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ

 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม /

 สํานักงาน 

กกพ. / กรม

พัฒนาพลังงาน

ทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน

เพื่อปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดตั้งเปน One Stop 

Service อยางแทจริง พรอมสรางความชัดเจน

ระดับนโยบายในการปรับกระบวนการกํากับดูแล

 กําหนดกรอบนโยบายการตอเช่ือมพลังงาน

ทดแทนใชเองและการตอเขาระบบ ใหสามารถลด

ระยะเวลาและขั้นตอนที่ไมจําเปน โดยเพื่อชวย

กระตุนการลงทุนทางดานพลังงานของประเทศ 

และลดตนทุนที่เกิดจากการระบบที่ไมมี

ประสิทธิภาพ พรมทั้งทบทวนเหตุผลและความ

จําเปนของกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ อาทิ พระราช

กฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 

กรณีไมมีความจําเปนแลวอาจพิจารณายกเลิก

เพื่อลดความซ้ําซอนหรือเพื่อใหสามารถใช

กฎหมายอื่นในการกับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

 สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 

64) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์

กฎหมาย

2 รางประกาศหรือระเบียบ

กระทรวงพลังงาน วาดวย

การนํารูปแบบธุรกิจ 

Energy Service 

Companies (ESCO) มา

ใชกับภาครัฐ

 กรมพัฒนา

พลังงาน

ทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน

เพื่อใหอาคารควบคุมภาครัฐตามที่กําหนดในพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

สามารถลดการใชพลังงานลงไดตามขอสั่งการ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 โดย

นํากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service

 Company: ESCO) มาพัฒนาใชในการลงทุน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) อยูระหวางการจัดทํา

รางระเบียบการใชมาตรการ ESCO หนวยงานภาครัฐ ตามที่ พพ. มีหนังสือ

หารือไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางตอบกลับมายัง พพ. วาการทํา

โครงการ ESCO สําหรับหนวยราชการที่ใชการโอนคาสาธารณูปโภคมาจาย

คืน ESCO ไมเขาขายตองจัดจางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง 2560 และ พพ. 

สามารถกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เปนระเบียบกลาง เพื่อใหทุก

หนวยงานปฏิบัตใิหเปนแนวทางเดียวกันได

10. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

10. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

3 รางแนวปฏิบัติของสํานัก

งบประมาณเพื่อจัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจาย

ประจําป และการต้ังงบ

ผูกพันสําหรับ ESCO ภาครัฐ

 กรมบัญชีกลาง เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสํานัก

งบประมาณเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปและการต้ังงบผูกพันสําหรับ 

ESCO ภาครัฐ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) อยูระหวางการจัดทํา

รางแนวปฏิบัติของสํานักงบประมาณ เพ่ือจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายประจําป และการตั้งงบผูกพันสําหรับ ESCO ภาครัฐ โดย พพ. 

ประชุมรวมกับ สงป. เรื่องแนวทางคําขอตั้งงบประมาณ เสนอให พพ. ศึกษา

การตั้งราคาตอหนวยพลังงาน (Unit Cost) เพิ่มเติม เพื่อนํามากําหนดเปน

คาตั้งตนงบประมาณ

4 รางแนวปฏิบัติและราง

สัญญาจัดจางมาตรฐาน

กลางของกรมบัญชีกลางวา

ดวยการจัดซื้อจัดจาง ESCO

 ภาครัฐ

 กรมบัญชีกลาง เพื่อใหมีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางวาดวยการ

จัดซื้อจัดจาง ESCO ภาครัฐ
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) อยูระหวางการจัดทํา

รางสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract – EPC) และ

เอกสารประกอบสัญญา ตามที่ พพ. มีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง โดย

กรมบัญชีกลางตอบกลับมายัง พพ. วาสัญญามาตรฐานโครงการ ESCO พพ.

 สามารถยกเรื่องให สํานักงานอัยการสงูสุดพิจารณา และหากไดรับการ

เห็นชอบสามารถแจงเวียนหนวยงานรัฐนําไปปฏิบัติได

5 รางระเบียบหรือขอสั่งการ

จากคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดตั้ง

กลไกและกําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนบูรณา

การการลงทุนและการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดาน

พลังงาน ระยะ ๕ ป

 สํานักงาน

นโยบายและ

แผนพลังงาน

เพื่อใหมีระเบียบรองรับกลไกและกํากับดูแลให

ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนบูรณาการการ

ลงทุนและการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานพลังงาน

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับฟงความคิดเห็นจากหนวยที่

เกี่ยวของแลวเสร็จ และหารือเรื่องปฏิรูปโครงสรางการบริหารกิจการไฟฟา 

เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมขอดี ขอเสยีและมุมมองตอการโอนยาย กฟภ. 

และ กฟน. มาสังกัด กระทรวงพลังงาน (พน.) และเสนอใหจัดทําแผนบูรณา

การการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบสง ระบบ

จําหนาย ระยะ 5 ป นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงาน

แหงชาติ (กพช.) ลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนบูรณาการการลงทุนและการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานพลังงานไฟฟาา
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

10. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

6 ราง ระเบียบและกฎเกณฑ

วาดวย Third Party 

Access ของระบบสงและ

ระบบจําหนาย

 สํานักงาน

กํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.)

เพื่อใหมีระเบียบรองรับวาดวย Third Party 

Access ของระบบสงและระบบจําหนาย
 สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดทํารางหลักเกณฑการจัดทํา

ขอกําหนดการเปดใชหรือเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาใหแกบุคคลท่ีสาม 

(TPA Framework) ทดลองใชใน ERC Sandbox ในพื้นที่ EEC โดยจะ

นําเสนอ TPA Framework ตอคณะทํางานและ กกพ. พิจารณาตามขั้นตอน

ตอไป

7 รางระเบียบการสงเสริม

กิจการไฟฟาเพื่อเพ่ิมการ

แขงขันที่ใชพลังงานทดแทน

 สํานักงาน

กํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.)

เพื่อใหมีระเบียบเพื่อการสงเสริมกิจการไฟฟา

ขนาดเล็กที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือกิจการ

ไฟฟาชุมชน

 สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยูระหวางสรุปผลลัพธจาก 

sandbox และนําผลท่ีไดรับมาจัดทํา/ปรับปรุงระเบียบเพื่อการสงเสริม

พลังงานทดแทนในชุมชน และพิจารณาเพื่อออกระเบียบ

8 รางระเบียบและกฎเกณฑ

สําหรับการสงเสริมกิจการ

จําหนาย (Retail)

 สํานักงาน

กํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.)

เพื่อใหมีระเบียบรองรับสําหรับการสงเสริม

กิจการจําหนาย (Retail)
 สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยูระหวางดําเนินการ
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีการยื่นราง

 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว 

(ดําเนินการลาชากวาแผน)

2) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 อยูระหวางการ

ดําเนินการคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการฯ คนใหม โดยจะมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อ

คัดเลือกประธานอนุกรรมการฯ และดําเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุง

ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการตอไป

1) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง

ราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวกและไมสิ้นเปลือง

คาใชจาย ซึ่งจะชวยใหการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะได

โดยสะดวก ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โดยใหครอบคลุมเรื่องที่เก่ียวของกับการคุมครอง

ผูแจงเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ. 2540

2) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

3) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละ

ประเภท

1 พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.

 2540 ใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา59

 และมาตรา 253

 สํานักงานปลัด

สํานักนายก

รัฐมนตรี

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

3 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

 2542

 และที่แกไขเพิ่มเตมิ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริต

และประพฤติมิชอบโดยการ

กระทํา

อันเปนการฟอกเงิน

 สํานักงาน

ปองกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงิน

(ปปง.)

เพื่อสกัดกั้นการนําเงินที่ไดจากการทุจริต

และประพฤติมิชอบมาใช
 สํานักงาน ปปง. รับทราบขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ในเบื้องตน

แลว จึงขอความอนุเคราะหใหมีหนังสอืถึงสํานักงาน ปปง. เรื่องขอเสนอ

ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ เพื่อที่สํานักงาน ปปง. จะไดมีการจัดประชุม

รวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการเพิ่มเติมประเด็นแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือแจงเหตุอันควรสงสัยตอเลขาธิการ ปปง. หรือคณะกรรมการ

ธุรกรรมใหชัดเจนข้ึน (ดําเนินการเปนไปตามแผน)

กรมศุลกากรอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง แกไข ระเบียบกรมศุลกากร

วาดวยการจายเงินสินบนและรางวัล พ.ศ. 2560 โดยมีแนวทางการเพิ่มเติม

รางวัลนําจับแกประชาชนผูใหเบาะแส ขณะนี้ไดมีการกําหนดเปนโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตรชาติของกรมศุลกากร โดยมีระยะเวลาเริ่มต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565และมีแผนการดําเนินการดังนี้

• ต.ค. 64 – ม.ีค. 65 ศึกษา รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหสินบน

และรางวัลนําจับของกฎหมายตางประเทศ โดยแบงเปน ๒ กลุม คือ 

กฎหมายจากประเทศที่พัฒนาแลว และกฎหมายจากประเทศที่กําลังพัฒนา 

• เม.ย. 65 – พ.ค. 65 ดําเนินการจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงแกไขเสนอ

ตออธิบดี กรมศุลกากรเพื่อพิจารณา

• ม.ิย. 65 –ก.ย. 65 ดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบกรมศุลกากร และ

เสนอตออธิบดี กรมศุลกากร เพื่อพิจารณา และประกาศบังคับใชระเบียบ

ดังกลาว 

(ดําเนินการเปนไปตามแผน คาดวาแลวเสร็จภายในป 2565)

2 การปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับการใหสินบน

เจาหนาที่ของรัฐและรางวัล

จากการแจงเบาะแส

 กระทรวง

การคลัง

เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในจายเงินสินบน

เจาหนาที่ของรัฐมิใหนําไปสูการแสวงหาผลประโยชนหรือ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตยังคงใชแนวทางและมาตรการ

ใหรางวัลการแจงเบาะแสจากภาคประชาชน เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการใหขอมูลและแจงเบาะแส
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

4 การปรับปรุงกฎหมายของ

สํานักงาน ป.ป.ท. 

โดยใหนําเรื่อง การสงเสริม

การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

รวมไวในกฎหมายของ

สํานักงาน ป.ป.ท.

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การทุจริตใน

ภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)

เพื่อกําหนดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริม

การตอตานการทุจริตและมาตรการตอตานการประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ อันจะนําไปสูการลดจํานวนคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ปจจุบันราง พ.ร.บ. มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราม

ปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... อยูที่สํานักงาน ป.ป.ท. โดยสํานักงาน

 ป.ป.ท. ขอความอนุเคราะหคณะกรรมการปฏิรูปฯ ใหทําหนังสือแจง

ขอเสนออยางเปนทางการไปยังสาํนักงาน ป.ป.ท. เพื่อที่สํานักงาน ป.ป.ท. 

จะดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ที่จะใหดําเนินการ

ผานศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติเพื่อนําเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีตอไป (ดําเนินการเปนไปตามแผน)

6 การจัดทํากฎหมายวาดวย

การบริหารงานบุคคล

ในระบบคุณธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรค

สอง ใหมีการแตงตั้ง

เจาหนาที่และพนักงานของ

รัฐดวยระบบคุณธรรม

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

ขาราชการพล

เรือน 

(สํานักงาน 

ก.พ.)

เพื่อใหการแตงต้ังหัวหนาหนวยงานของรัฐ

เปนไปตามระบบคุณธรรม สามารถคัดเลือกคนดี คนเกง 

และคนมีคุณภาพเขามาดํารงตําแหนง 

ซึ่งจะชวยลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน

ภาครัฐ

 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณารางพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... แลว โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 มีมติใหสํานักงาน ป.ป.ช. น ารางกลับไปปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

(ดําเนินการเปนไปตามแผน)

5 การเรงรัดการจัดทําพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการยื่นบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สินของ

เจาหนาที่ของรัฐ ตอหัวหนา

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานของรัฐที่ตน

สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู เพื่อ

ใชเปนฐานขอมูลในการ

ตรวจสอบการร่ํารวยผิดปกติ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การทุจริต

แหงชาติ 

(ป.ป.ช.)

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 21

 กรกฎาคม 2561) ไดบัญญัติบทลงโทษนิติบุคคลใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 

ค.ศ. 2003 และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการใหสินบนแกเจาหนาที่ของ

รัฐตางประเทศในการทําธุรกรรมทางธุรกิจระหวางประเทศขององคกร

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ค.ศ. 1997 เรียบรอยแลว

เพื่อเปนฐานขอมูลฐานะทางการเงินของเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งเปนประโยชนในการปองปรามการทุจริตและเปน

ประโยชนในการตรวจสอบเม่ือมีการรองเรียนวาร่ํารวย

ผิดปกติ รวมท้ังเปนฐานขอมูลเม่ือเขาสูตําแหนงที่สงูข้ึน

และตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.

323



แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

8 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใน

เรื่องที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชองทางการยื่นขอ

อนุมัติ อนุญาต ผานระบบ

อินเตอรเน็ต

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ

ราชการ 

(ก.พ.ร.)

เพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานใน

การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งนําไปสูการลดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

 อยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน ฯ

 และมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้

·      พ.ย. – ธ.ค. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาราง

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันฯ

·      ม.ค. – ม.ีค. 65 จัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอราง

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันฯ

·      เม.ย. – พ.ค. 65 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นฯ

·      ม.ิย. – ก.ย. 65 จัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับ

การขัดกันฯ เสนอตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

ปฏิรูปฯ ตอไป

(ดําเนินการเปนไปตามแผน)

การเรงรัดการจัดทํา ราง 

พระราชบัญญัติ

วาดวยความผิดเก่ียวกับการ

ขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวน

บุคคลและผลประโยชน

สวนรวม พ.ศ. ….

7  สํานักงาน

คณะกรรมการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การทุจริต

แหงชาติ 

(ป.ป.ช.)

อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการโดยละเอียด และอยู

ระหวางการรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการแตงต้ังในระบบคุณธรรม

ในภาครัฐ ของขาราชการตามกฎหมายตาง ๆ จํานวน 23 ประเภท 

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. อยูระหวางการจัดทํารางแนวทางการจัดทํา

ขอกําหนดจริยธรรมของหนวยงานรัฐ เพื่อใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม

 โดยกําหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะ “ควร

กระทํา” และ “ไมควรกระทํา” โดยไดหารือรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ

จัดทําเนื้อหาใหครอบคลุมหลักการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

สวนรวม ซึ่งตรงกับมาตรฐานทางจริยธรรม ขอ (4) คิดถึงประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และมีจิตสาธารณะ โดยคาดวาจะจัดทํา

แผนดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 (ดําเนินการลาชากวา

แผน)

เพื่อปองกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน

จากการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบ ดวยการเรียกรับสินบน 

สินน้ําใจ รวมทั้งการใชทรัพยสินของทางราชการและ

งบประมาณเพื่อประโยชนสวนตวัและพวกพอง
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

9 การจัดทํากฎหมายเก่ียวกับ

การกําหนดความผิด

ของนิติบุคคล และผูรวม

กระทําความผิด

ที่เกี่ยวของกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

 สํานักงาน

คณะกรรมการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การทุจริต

แหงชาติ 

(ป.ป.ช.)

เพื่อกําหนดความผิดของนิตบิุคคลที่เก่ียวของกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผูสนับสนุนการ

ทุจริตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล

 ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และรายงานนายกรัฐมนตรี ผู

รักษาการตามกฎหมายเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ

จัดทํารางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ..... เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(ดําเนินการเปนไปตามแผน)

10 การปรับปรุงระเบียบที่

เกี่ยวของกับการใหหรือ

รับของขวัญของเจาหนาที่

ของรัฐและหนวยงานของรัฐ

 สํานักงานปลัด

สํานัก

นายกรัฐมนตรี

และกระทรวง

การคลัง

เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับ

ของขวัญและของกํานัลของเจาหนาที่ของรัฐ 

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2561

 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได

ดําเนินการทบทวนแลวระเบียบดังกลาวแลว เห็นวายังสามารถใชระเบียบ

ดังกลาวตอไปได โดยไมตองแกไขเรื่องการรับมูลคาสิ่งของหรือทรัพยสิน

จํานวน 3,000 บาท เน่ืองจากกฎหมายฉบับนี้สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. พ.ศ. 2543 (ดําเนินการเปนไปตามแผน)

2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

 2544 อยูระหวางดําเนินการพิจารณาขอมูลและประเด็นที่จะดําเนินการ

แกไข โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี

• ต.ค. – พ.ย. 64 ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหกฎหมายหรือระเบียบฯ ราย

ฉบับตามหลักการ

• ต.ค. – พ.ย. 64 รวบรวมปญหา ขอหารือที่เกี่ยวของกับระเบียบ

• พ.ย. 64 – ก.พ. 65 ตรวจสอบความเกี่ยวของของกฎหมาย กับกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ

• ม.ีค. – เม.ย. 65 สอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564

• พ.ค. – ม.ิย. 65 รวบรวม ศึกษาวิเคราะหประเด็นความคิดเห็น และการ

วิเคราะหผลกระทบ

• ม.ิย. – ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามระเบียบ

• ก.ค. – ส.ค. 65 จัดทํารางระเบียบฯ

• ส.ค. – ก.ย. 65 เสนอรางกฎหมายหรือระเบียบกลางตอนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ผูบังคับบัญชา แลวแตกรณี เพื่อใหความ

เห็นชอบ

• ส.ค. –ก.ย. 65 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค

ใหทางราชการ พ.ศ. 2526 อยูระหวางดําเนินการศึกษาและรวบรวม

ประเด็นที่เกี่ยวของกับระเบียบโดยกรมบัญชีกลาง และจะดําเนินการให

สอดคลองกับระเบียบอ่ืน ๆ โดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ

เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 มีความเกี่ยวของ

กับหลายหนวยงาน จําเปนตองขอความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ใน

การปรับปรุง แกไข และขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

จัดทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเรื่องขอเสนอดังกลาวเพื่อที่กรมบัญชีกลาง

จะดําเนินการตอไป (ดําเนินการเปนไปตามแผน)
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 รางพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ....

 กระทรวง

ศึกษาธิการ/ 

สํานักงาน

เลขาธิการสภา

การศึกษา/ 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ใหมีการจัดทํากฎหมายวาการศึกษา

แหงชาติฉบับใหมเพื่อใหเปนกฎหมาย

กลางที่เนนการบริหารและการจัด

การศึกษาใหมีความยืดหยุนหลากหลาย 

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ

บริหารและจัดการศึกษา การสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูป

กลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การจัดการศึกษาและวางกลไกสําคัญให

สอดคลองกับการจัดองคกร รวมถึงการ

จัดองคกรที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาตามภารกิจของการจัด

การศึกษา ทั้งน้ี จะตองเปนไปตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

สอดคลองกับแนวทางของยุทธศาสตร

ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศดาน

การศึกษา

 คณะรัฐมนตรี มีมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ตอรัฐสภา ตาม

หนังสือ ดวน  ที่ นร 0503/28432 ลว. 8 กันยายน 2564 สํานัก

นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300

12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ
สถานะการดําเนนิงาน

1 รางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวย

ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา

กําลังคน  พ.ศ. ....

 สํานักนายก

รัฐมนตรี

ปจจุบันขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

กําลังคนของประเทศถูกจัดทําโดยหลาย

หนวยงาน และถูกจัดเก็บไวในแตละหนวยท่ี

มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดังน้ันเพ่ือให

การบริหารจัดการขอมูลกําลังคนมีความเปน

เอกภาพ จึงจําเปนตองออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีรับรอง เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนฐานขอมูลเพื่อการพัฒนากําลังคน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนรูปธรรม

 ทั้งนี้ ในระยะยาวอาจพิจารณาปรับแก

กฏหมายใหมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

บูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานรัฐ ทุก

หนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูล 

โดยนําขอมูลจากระบบดังกลาวมาบริหาร

จัดการและวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการพัฒนากําลังคนของประเทศ

 ปจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ยังไมมีการดําเนินการ

ยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา

กําลังคน พ.ศ. .... และทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดดําเนินการเชิญ

หนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมหารือในเบื้องตนแลว

13. แผนการปฏิรูปประเทศดาน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ลําดับ ชื่อกฎหมาย จัดทําใหม ปรับปรุง

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ตามแผนฯ

สาระสําคัญของกฎหมาย

ความคืบหนาในการจัดทํา/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564
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1. ด้านการเมือง: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) รายงานผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามัคคีปรองดองของคนในชาติในพ้ืนที่ที่
ด าเนินการว่าการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในกลไกการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทยส่งผลอย่างไร 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้
รักสามัคคีของสังคมไทย พบว่า การด าเนินการที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีการด าเนินงานส าคัญในลักษณะ ดังนี้ 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชาติในแต่ละระดับ 
2. การขับเคลื่อนงานในการบูรณาการแผนพัฒนาต าบลในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถ

สร้ า งความสามั คคี  การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในระดับต าบล  
สามารถสะท้อนปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับ
พ้ืนที่ ถ่ายทอดไปสู่ระดับ อ าเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนมีการสนับสนุน
และบูรณาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน 

3. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและการบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริม
กระบวนการออกเสียงประชามติในระดับต่าง ๆ  

2) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 มีพันธกิจ กลไกและมาตรการการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี เดิมมีหน่วยงานร่วมด าเนินการ 12 หน่วยงาน แต่ในแผนการ

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจะแจ้งคณะ
กรรมการฯ ถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และจะประสานหน่วยงาน
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง มีเพียง 4 หน่วยงาน และไม่มีหน่วยงานใดที่ใกล้ชิด
กับประชาชนร่วมด าเนินการอยู่ เห็นควรให้หน่วยงานร่วมด าเนินการทั้ง 12 
หน่วยงานตามแผนเดิมอย่างต่อเนื่อง 

รับผิดชอบหลักกิจกรรม Big Rock ที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ  ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับ
ปรับปรุง) เพ่ือพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง (ฉบับปี 2561) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 พันธกิจ กลไกและ
มาตรการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

3) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 มีเพียงโครงการเดียว คือ การสร้าง
การรับรู้เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ของส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งไม่
น่าจะส่งผลกระทบให้เกิดความสามัคคีปรองดองได้อย่างเป็นรูปธรรม และผลลัพธ์
ในปี 2565 ได้เพียงข้อเสนอในการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งหมดช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ (แผนเดิมก าหนดให้มี
กลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี แผนปรับปรุงได้เพียงข้อเสนอฯ ถือว่าเป้าหมาย
ลดลงอย่างมาก) 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจรรม Big Rock ที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดย
สรุปได้ ดังนี้ 
1. กิจกรรมปฏิรูปประเทศประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญมาก และการ

ด าเนินงานของ ส านักงาน ป.ย.ป. อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใน
เวลานี้หากดาเนินกิจกรรมตาม action plan ของส านักงาน ป.ย.ป. เพราะ
กว่าจะด าเนินการตามแผนนี้แล้วเสร็จสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง
ดังกล่าวอาจด าเนินไปไกลแล้ว  

2. เห็นควรให้ ส านักงาน ป.ย.ป. ลองพิจารณาถึงการจัดท าแผนฉุกเฉิน 
(emergency plan) โดยการลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการด าเนินการตาม 
action plan เพ่ือรองรับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงท ี
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ในประเด็นปฏิรูปที่ 4 พันธกิจที่ 4 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะประเมินผลได้ว่าน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการปฏิรูปการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างไร มี
เพียงการก าหนดกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งภายหลังที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งทาง
อินเทอร์เน็ต และกลยุทธ์ที่ 2 จัดท าข้อมูลการปฏิรูปประเทศไว้ในระบบฐานข้อมูล
และเผยแพร่ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวไม่มีการด าเนินงานโครงการใดที่สร้างความเชื่อมั่น
และแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

การด าเนินการตามประเด็นปฏิรูปที่  4 พันธกิจที่  4 การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานใน
ประดังกล่าว อาทิ ด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท 
โดยมีกิจกรรม พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น การลงคะแนนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองทั้งฉบับ
เดิม และฉบับปรับปรุงมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนผลักดันให้พรรคการเมืองเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าใน 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ภาครัฐควรมีนโยบายในการลดความซ ้าซ้อนของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
แพลตฟอร์ม และให้มีการบูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่เป็นจ้านวนมาก
เพ่ือให้ภาครัฐมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่อยู่ในลักษณะการ
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ที่เกิดจากความต้องการใช้งาน
ของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่จะ
ด้าเนินการ 

คณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่  18 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้การ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือ
ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการจัดท้าโครงการส้าคัญในแต่
ละปีงบประมาณ ในห้วงปี 2566 – 2570 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้
สามารถลดความซ  าซ้อนของโครงการได้ 

4) ภาครัฐควรหาแนวทางและเร่งรัดการจัดท้าระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล (Digital ID) ให้ส้าเร็จโดยเร็ว และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ด้วยการใช้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพียงอย่างเดียว 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินได้มีการหารือผู้แทนกระทรวงมหาดไทย/ผู้แทนส านักงบประมาณ/
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์/ผู้แทน กทม./ 
ผู้แทนเทศบาลเมืองพัทยา ต่อแนวทางการน าแพลตฟอร์มด้านระบบสวัสดิการ
ภาครัฐ โดย ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Digital ID 
ซึ่งได้เริ่มมีการน าร่องบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลนัก
ท่องเที่ยงในภูเก็ต sand box ซึ่งระบบดังกล่าวน ามาใช้ในการท างานของ
ภาครัฐ จะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 

6) ควรมีการตรวจสอบไม่ให้โครงการซ ้ากันและเร่งรัดด้าเนินโครงการภายใต้
กิจกรรมนี ให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง และควรเร่งรัดการด้าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
และน้าข้อมูลความคืบหน้ารายงานในระบบ eMENSCR 

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนและติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั งที่ 9/2564 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ ์
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรน้างานวิจัยที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว มาประกอบการด้าเนิน
โครงการ เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ และควรทดลองใช้
วิธีการตามที่ได้ศึกษาในหน่วยงานน้าร่อง (Sandbox) เพ่ือให้มีกรณีตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม 

   ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มทดลองน้าเครื่องมือสร้างนวัตกรรมในการยกระดับ
ประสิทธิภาพบริหารจัดการภาครัฐมาใช้กับหน่วยงานน้าร่องแล้วในปีงบระมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้แก่ การสะกิดคนไทยจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง (Nudging for Tax 
Compliance) ร่วมกับกรมสรรพากร และการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารด้วย
ใบอนุญาตใบเดียว (Super License Sandbox) ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติ 
อนุญาต เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีแผนที่จะประเมินความส้าเร็จและขยายการด้าเนินการไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 
รวมทั งขยายขอบเขตการทดลองในลักษณะ Sandbox จากผลการศึกษาภายใต้
โครงการส้าคัญในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่จ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการเองให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนร่วมด้าเนินการ การสร้างความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวในการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

2) ควรเร่งรัดการศึกษาและทบทวนกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
องค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการปรับหรือยุบ
รวมกระทรวง 

    ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 9/2564 ได้มีการหารือเพ่ือติดตามการ
ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายที่เสนอในแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และได้น้าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (คณะกรรมการ ป.ย.ป.)  รับไปพิจารณาด้าเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป 

3) กรณีการถ่ายโอนภารกิจของรัฐที่ภาครัฐไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการเองไปให้
เอกชนด้าเนินการหรือร่วมด้าเนินการนั น เมื่อโอนภารกิจไปแล้วจะต้องไม่เป็นการ
เพ่ิมภาระให้กับประชาชน รวมทั งเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้เอกชนเป็น
ผู้จัดท้าแทนแล้ว ควรมีการทบทวนระบบการท้างานของหน่วยงานเดิมว่าควรคงอยู่

    ส้านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และหอการค้าไทยศึกษาแนวทางการพัฒนาการถ่ายโอนงานภาครัฐ
ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นร่วมด้าเนินการ โดยในปี 2565 จะขับเคลื่อนการน้า
ร่องการถ่ายโอนงานที่มาจากข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ในลักษณะใด ทั งในเรื่องบุคลากรและงบประมาณ รวมทั งควรมีการก้ากับดูแลการ
ท้างานของเอกชนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และมีการประเมินผลและศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ นในมิติต่าง ๆ 

หอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยไปสู่การปฏิบัติ (Sandbox)  
โดยในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานดังกล่าว ให้ความส้าคัญกับประเด็น  
1) กฎหมายรองรับการถ่ายโอนงาน 2) ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน  
3) มาตรการส่งเสริมการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ 4) ความคุ้มค่าในการ
ด้าเนินงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้รับบริการ และ 5) ประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ ซึ่งค้านึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริ การและการ
บริหารงานภาครัฐ และการไม่สร้างภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นให้กับภาคเอกชน 
หรือประชาชนผู้รับบริการด้วย   
    ในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานข้างต้น มีการพัฒนาประสิทธิภาพการท้างาน
ของส่วนราชการในมิติต่ าง ๆ  ควบคู่กัน  เช่น การพัฒนาบทบาท 
ส่วนราชการสู่การเป็น Smart Regulator ในการก้ากับดูแลภาคเอกชนผู้รับถ่าย
โอนงานให้ด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือ
ของผู้รับบริการ  การทบทวนเพ่ือปรับระบบวิธีการท้างาน (Reprocess) การน้า
ดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน (Digitalize Process) การพัฒนางาน
บริการในรูปแบบ e-Service เพ่ืออ้านวยความสะดวกประชาชน การทบทวนและ
พัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  จะประมวลและถอด
บทเรียนการขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานดังกล่าวนี  เพ่ือค้นหาผลส้าเร็จที่ได้รับจาก
การด้าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยส้าเร็จที่ส้าคัญ ซึ่งจะน้าไปสู่การสรุป
ตัวอย่างการด้าเนินงานที่ดีและจัดท้าเป็นคู่มือแนวทาง หรือมาตรการในการ
ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนเข้ามาร่วมด้าเนินการ
แทน เพ่ือขยายผลการถ่ายโอนงานและพัฒนาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องให้กว้างขวาง เป็นรูปธรรมยิ่งขึ นต่อไป 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
2) การพัฒนาระบบการท้างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล 
ควรเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายโอนข้อมูลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) 
และควรพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือช่วยให้การ
ท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ น รวมทั งเร่งรัดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเอื อต่อการให้สามารถปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
กาลงลายมือชื่อดิจิทัล เป็นต้น 

ปัจจุบัน ส้านักงาน ก.พ. มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) Version 
6 เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ และให้การ
สนับสนุนส่วนราชการ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม DPIS Version 5 เป็น 
Version 6 

3) กรณีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการจ้างงานรูปแบบ
ใหม่ในภาครัฐ ควรพิจารณาคัดสรรข้าราชการด้วยระบบ Work Face Audit และ
เน้นการจ้างงานที่มีความหลากหลายเพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถจากภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้ามาท้างานในภาครัฐ ปรับระบบและกระบวนการท้างานให้มีความ
คล่องตัว ไม่เน้นการจ้างงานจ้านวนมาก (Labor Intensive) แต่ปรับการจ้างงาน
ภาครัฐไปสู่การจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge Intensive) ซึ่งจะท้า
ให้ก้าลังคนภาครัฐมีขนาดที่กะทัดรัดและคล่องตัว 

การพัฒนาระบบการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่จะประกอบไปด้วยการด้าเนินการ
ใน 6 เรื่องได้แก่ (1) การปรับปรุงระบบการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (2) การ
ปรับปรุงระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความช้านาญงานสูง
เข้ารับราชการ (Lateral Entry) (3) การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ (4) การ
พัฒนาความเชื่อมโยงระบบพนักงานราชการและระบบข้าราชการ (5) การปรับปรุง
ระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (6) การพัฒนาประเภทข้าราชการเพ่ือ
รองรับการท้างานในวิถีใหม่ 
 
ทั งนี  เนื่องจากในการพัฒนารูปแบบการจ้างงานรูปแบบใหม่มีประเด็นเกี่ยวข้องที่
ต้องพิจารณาเป็นจ้านวนมาก เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบบการสรรหา รูปแบบ
การจ้างงานในระบบราชการ วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการต่างๆ และการ
ยอมรับของบุคลากรประเภทอ่ืนที่มีอยู่เดิม เป็นต้น จึงจ้าเป็นต้องลงไปใน
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสัมภาษณ์ ประกอบการจัดท้าข้อมูล นอกจากนั นยังต้องมีการ
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ประชุมหารือกันภายในส้านักงาน ก.พ. เพื่อสรุป และก้าหนดแนวทางการท้างาน
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ท้าให้การด้าเนินการดังกล่าวเกิดข้อจ้ากัด เช่น จ้านวนผู้ลงพื นที่เพ่ือเข้าสัมภาษณ์
ในหน่วยงานต่างๆ และจ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกจ้ากัด เป็นต้น 
 
ดังนั น อาจต้องพิจารณาเหตุผลความจ้าเป็นว่าจะต้องมีการจ้างงานรูปแบบใหม่
มากน้อยเพียงใด หรืออาจมุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจ้าง
งานในปัจจุบันเป็นอันดับแรก 

4) การศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้าแหน่งต่าง ๆ 
ควรชะลอไว้ก่อนตามมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งให้ชะลอเรื่องการเกษียณ 
อายุราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี ไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโค
วิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบการคลังและงบประมาณของ
รัฐบาล และควรจ่ายงบประมาณที่มีจ้ากัดเพ่ือให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง
ก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อสามารถจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้แล้ว จึงน้า
เรื่องนี กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั ง 

ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บข้อมูลและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณ
ราชการส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้าแหน่งต่าง ๆ 
 
โดยกิจกรรมข้างต้นเป็นการด้าเนินการที่มีผลกระทบต่องบประมาณและการจ้าง
งานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจ้าเป็น ต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจ้าเป็นต้องรอนโยบายที่ชัดเจน
ก่อนที่จะน้าข้อเสนอเรื่องนี เข้าสู่การพิจารณา 
 
ทั งนี  หากมีความจ้าเป็น อาจมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศ เช่น การจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุในรูปแบบอ่ืน
ควบคู่กันไป 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
5) ควรทบทวนโครงการการส้ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกลุ่มต้าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั งหมด 
เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการเป็นข้อมูลของทางราชการซึ่ง
ต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว 

ขณะนี อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับค่าตอบแทน 
อาทิ อัตราเงินเดือน เงินประจ้าต้าแหน่ง เป็นต้น เพ่ือให้การด้าเนินการส้ารวจ
อัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต้าแหน่งและสายงาน
ต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั งหมด มีข้อมูลครบถ้วน และครอบคลุม 
 
โดยอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต้าแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั งหมด มีความแตกต่างหลากหลาย
และมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องจ้านวนมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ
ค่อนข้างมากอาจส่งผลให้การด้าเนินการมีความล่าช้า 

6) ส้านักงานก.พ. ควรเร่งรัดศึกษาและวางระบบเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท้างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่โดยเร็ว เพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์ทั งทางด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ้าเป็น วิธีการพัฒนา
บุคลากร และต้องสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบการท้างาน งบประมาณ 
และการประเมินผลให้ระบบการด้าเนินงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
เกิดขึ นจริง และต้องค้านึงถึงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมี
การยกระดับองค์ความรู้ กฎหมาย และเครื่องมือให้ทันต่อภัยคุกคามในการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มิให้เกิดผลกระทบสร้างความ
เดือดร้อนต่อประชาชนตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภาย 
ในประเทศ 
 

อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่
จ้าเป็นที่เป็น ที่เป็น Future Skills หรือทักษะส้าหรับการท้างานภายใต้ภาวะวิถี
ชีวิตใหม่ ซ่ึงจ้าเป็นต้องรวบรวมองค์ความรู้และการส้ารวจข้อมูลจากทั งในและ
ต่างประเทศหลายแหล่ง 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
7) การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตั งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ต้องไม่ซ ้าซ้อนกับที่มี
อยู่ ควรมีความสมบูรณ์ทั งในประเด็น ลักษณะโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ 
ระบบการบริหารจัดการ วิธีการจัดตั งองค์กร บทบาทหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีบทบาท
ส้าคัญในการส่งเสริม ก้ากับ ดูแล ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐทุก
ประเภทได้มาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามระบบคุณธรรม รวมทั งต้องจัดท้า
แผนการด้าเนินการจัดตั ง ระยะเวลา และขั นตอนในการเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐสภากรณีต้องออกเป็นกฎหมาย เพื่อให้มีความพร้อมในการด้าเนินการได้ทันทีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และต้องมีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดท้าข้อศึกษาและข้อเสนอ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเป็นเป้าหมายของปี พ.ศ. 2565 จึงต้องด้าเนินการตาม MS 
9.1 หลังจากผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแล้วเสร็จ 
 
แตเ่นื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวในกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงต้องศึกษา
กฎหมายบริหารงานบุคคลของรัฐทุกประเภทเพ่ือส้ารวจข้อมูลด้านการบริหารงาน
บุคคลของภาครัฐให้ครอบคลุมรอบด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมีการ
ประมวลผลและจัดท้าข้อเสนอต่อไป 
 
ทั งนี  อาจจะต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐระหว่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดของประเทศต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของ
ประเทศไทย 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรด้าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance) ทุก
จังหวัดไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยด้าเนินการควบคู่ไปกับการด้าเนินการใน 11 
ประเด็นตามแผนเดิมตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นใดที่
สามารถด้าเนินการได้ภายในระยะเวลาอันจ้ากัดควรเร่งด้าเนินการทันที และต้อง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงให้
ชัดเจน 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทยและส้านักงาน ก.พ.ร.  
ได้หารือร่วมกัน และมีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงครบทุก
จังหวัด โดยรูปแบบการด้าเนินการยังคงใช้แนวทาง 11 ประเด็น ที่สามารถ
ด้าเนินการในพื นที่ได้ให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางด้าเนินการ เช่น การส่งเสริมให้
จังหวัดน้าระบบดิจิทัลมาใช้ (ท้าระบบฐานข้อมูลในรูปดิจิทัล) การส่งเสริมให้ศูนย์
ด้ารงธรรมอ้าเภอน้าระบบงานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Service) 
ให้บริการประชาชน เป็นต้น 

2) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื นที่ ควรบูรณาการ
แผนพัฒนาทุกระดับให้สอดคล้องกันและน้าไปปรับใช้อย่างจริงจัง เพ่ิมบทบาทของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการการบริหารราชการของส่วนราชการจังหวัด 
รวมทั งทบทวนบทบาทและการตั งหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ตั งอยู่ใน
จังหวัด 

    ส้านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการทดลองบูรณาการงบประมาณระหว่าง
หน่วยงานตามภารกิจ (Function) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่  
โดยเลือกจาก 1) ประเด็นที่เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตของจังหวัด หรือ 2) ประเด็น
ที่ตอบวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่จะด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 พร้อมทั งก้าหนดตัวชี วัดและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด้าเนินการที่ชัดเจน ซึ่ง
ผลการทดลองจะน้าไปสู่การจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นแนวทางการประสาน
แผนและงบประมาณของจังหวัด ในการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ในระดับพื นที่  
     ประเด็นการเพ่ิมบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการการบริหาร
ราชการของส่วนราชการจังหวัดนั น กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้แต่งตั ง
คณะท้างานกลั่นกรองการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ค้าสั่ ง มท.  
ที่  1975/2564 ลงวันที่  17 สิ งหาคม 2564) เ พ่ือก้าหนดกรอบแนวทาง 
ประสานงาน บูรณาการในเรื่องระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งจะน้าไปสู่การเพ่ิม
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการการบริหารราชการของส่วน
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ราชการจังหวัดต่อไป 
     ส้าหรับการทบทวนบทบาทและการตั งหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ตั งอยู่
ในจังหวัด ส้านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการจัดส่วนราชการใน
ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 เพ่ือจะได้แจ้ง 
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางด้าเนินการต่อไป 

3) กรณีแผนการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance)  
ซึ่งก้าหนดประเด็นนโยบายส้าคัญ (Agenda) ไว้ 3 ประเด็นนั น เห็นว่าเป็นการน้า
ภารกิจประจ้า (Function) ของจังหวัดซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และ
อ้านาจของจังหวัดอยู่แล้ว โดยการก้าหนด Agenda ขึ นใหม่นี  ได้เปลี่ยนกระ 
บวนการท้างานตามแผนเดิมที่ได้ก้าหนดประเด็นขับเคลื่อนไว้ 11 ประเด็น (ตาม
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อาจท้าให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ 

     การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงยังคงใช้แนวทาง 11 ประเด็นเดิมตามผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้จังหวัดน้าแนวทาง 11 ประเด็นไป
ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส้าคัญ (Agenda) ของจังหวัด ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย 1) การเพ่ิมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 2) การลดผลกระทบทาง
สังคมและความมั่นคง และ 3) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถวัดผล
ความส้าเร็จของการเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ชัดเจนยิ่งขึ น  
ทั งนี แนวทาง 11 ประเด็นดังกล่าว แบ่งการด้าเนินเป็น 2 ส่วน คือ ประเด็นที่
จังหวัดสามารถด้าเนินการในพื นที่ได้ และประเด็นที่จังหวัดด้าเนินการเองไม่ได้
เนื่องจากต้องแก้ ไขกฎ ระเบียบจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เช่น การจัด
ความสัมพันธ์และปรับกลไกแผน/งบประมาณให้เกิดการบูรณาการโดยยึดพื นที่ 
เป็นหลัก การเปลี่ยนระบบสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัด  การก้าหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด อยู่ในต้าแหน่ง 4 ปี เป็นต้น โดยมีแนวทางการด้าเนินการ ดังนี  
      1. ประเด็นที่จังหวัดสามารถด าเนินการในพื นที่ได้  ให้จังหวัดน้าไป
ขับเคลื่อน Agenda ส้าคัญของจังหวัด และรายงานผลการด้าเนินการตลอดจน
ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด้าเนินการ เพื่อที่ส้านักงาน ก.พ.ร. จะได้น้าไป
แก้ไขให้จังหวัดมีความคล่องตัวต่อไป ประกอบด้วย 1) การน าระบบดิจิทัลมาใช้
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ในการท างาน (Digital Government) โดยการปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐให้
เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การปรับระบบ/บูรณาการฐานข้อมูล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และการน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการด้าเนินงาน 
2) การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ โดยการปรับกระบวนการท้างานให้จังหวัดมี
ความคล่องตัวยิ่งขึ น การบูรณาการการท้างานในรูปแบบใหม่ ๆ โดยด้าเนินการใน
รูปแบบความร่วมมือ/การท้างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนของจังหวัดที่แตกต่างกัน 
ทั งระหว่างภาครัฐด้วยกันและระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน การใช้ทรัพยากรใน
การท้างานร่วมกันภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยง
แผนงานพื นที่ (One Plan) 3) การพัฒนาไปสู่ราชการระบบเปิด โดยการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนด
นโยบายรัฐหรือกลไกประชารัฐ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ของภาครัฐและการบริหารราชการ และ 4) การพัฒนาสู่การบริการภาครัฐที่ 
เป็นเลิศ โดยการขยายผลตามแนวคิด PMQA 4.0 การขยายผลรางวัลเลิศรัฐ การ
พัฒนาการบริการภาครัฐสู่ระดับอ้าเภอและท้องถิ่นเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชน การพัฒนาศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 
โดยการยกระดับศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจ  
    2. ประเด็นที่จังหวัดด าเนินการเองไม่ได้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอ ก.พ.ร. 
พิจารณาในการประชุมครั งที่  3 /2564 เมื่ อ วันที่  8  กรกฎาคม 2564  
โดย ก.พ.ร. ได้มีมติเห็นชอบให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องพิจารณาและหาวิธีด าเนินการ โดยเรื่องระบบบริหารงานบุคคล ให้
กระทรวง มหาดไทยพิจารณา และเรื่องการจัดความสัมพันธ์และปรับกลไกแผน/
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
งบประมาณให้เกิดการบูรณาการโดยยึดพื นที่เป็นหลัก ให้ส้านักงบประมาณและ
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา ซึ่งในปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั งคณะท้างานกลั่นกรองการขับเคลื่อนจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือก้าหนดกรอบแนวทาง ประสานงานบูรณาการในเรื่องระบบ
บริหารงานบุคคล ซึ่งจะน้าไปสู่การเพ่ิมบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูร
ณาการการบริหารราชการของส่วนราชการจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่ วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นได้แต่งตั งคณะท้างานศึกษาแนวทางการบูรณาการประสาน
แผนและงบประมาณของจังหวัดตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์
สูง เพ่ือศึกษาการก้าหนดแนวทางและปฏิทินการท้างานเพ่ือให้มีการบูรณาการ
ประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั งระบบการประเมินผล ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
และเกิดความคล่องตัว 

4) ควรให้ความส้าคัญกับการน้าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 มาบังคับใช้ ในการด้าเนินงานของราชการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ รวมทั งทุกจังหวัดต้อง
จัดท้าแผนเผชิญเหตุ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่จังหวัด 
ตลอดจนควรมีการก้าหนดการซ้อมแผนเป็นภารกิจประจ้า 

    นอกจากการจัดท้าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
แล้ว ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด้าเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity 
Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  
ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พบว่า จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท้าแผน BCP แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 80.26 และ 41.55 ตามล้าดับ 
โดยแผน BCP ดังกล่าวรองรับสถานการณ์วิกฤตซึ่งรวมถึงสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ น 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
อาทิ โรคระบาดต่อเนื่อง อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และภัยอ่ืน ๆ ซึ่งส้านักงาน 
ก.พ.ร. จะติดตามการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5) ควรให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานของศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด และควรมีการ
ก้าหนดให้ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดเป็นส่วนงานประจ้าที่มีโครงสร้างถาวรต่อไป 

      ในการก้าหนดให้ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดเป็นส่วนงานประจ้าที่มีโครงสร้างถาวร 
กระทรวงมหาดไทยและส้านักงาน ก.พ.ร. จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ และวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการจัดตั งจากปริมาณงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย อัตราก้าลัง และ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดตั งศูนย์ด้ารงธรรม
จังหวัดเป็นส่วนงานประจ้า 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
  

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งรายงานความคืบหน้าในระบบ eMENSCR ตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก้าหนด และควรมีรายละเอียดและสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย รวมทั งต้องก้าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลความส้าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรมตามห้วงระยะเวลาการรายงาน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการรายงานความคืบหน้าการด าเนนิงานใน
ไตรมาสที่ 4/2564 

4) ส้านักงาน ป.ย.ป. ควรรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระ 
ราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั งการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นี  จะต้องให้ความส้าคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้านและครอบคลุมผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ปัจจุบัน ได้เสนอร่างแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการด้าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน ของส้านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ส้านักงาน ป.ย.ป.) 
 
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด้าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนฯ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
  

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
6) กรณีโครงการข้อตกลงคุณธรรม ควรจัดสรรงบประมาณการด้าเนินงานตาม
ข้อตกลงคุณธรรมให้สอดคล้องกับจ้านวนโครงการที่เข้าร่วมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการด้าเนินงาน รวมทั งควรเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ และกระจาย
โครงการที่เข้าร่วมให้ครอบคลุมโครงการส้าคัญของทุกหน่วยงานและต้องส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ถึงหลักการส้าคัญของข้อตกลงคุณธรรมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป รวมทั งเปิดเผยรายชื่อของผู้สังเกตการณ์และผลการตรวจสอบแต่ละ
โครงการให้ประชาชนทราบด้วย 

ด้าเนินการติดตามและรวบรวมรายงานผลการด้าเนินโครงการที่เข้าร่วมการจัดท้า
ข้อตกลงคุณธรรมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประจ้าทุกเดือน ซึ่งโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรมเริ่มด้าเนินการตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564 มีจ้านวน
โครงการข้อตกลงคุณธรรมรวมทั งสิ น 131 โครงการ งบประมาณโครงการรวม 
1,943,929.48 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างแล้วจ้านวน 
81 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง จ้านวน 50 โครงการ 
โดยโครงการที่ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างแล้วมีการประหยัดงบประมาณรวม 
171,054.28 ล้านบาท 
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3. ด้านกฎหมาย: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย  
การจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบไม่ปรากฏความคืบหน้าเท่าที่ควร 

มีการด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานของรัฐได้ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์  การจัดท าค าอธิบายและค าแปล หรือการ
เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 
มอบหมายให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายตรวจสอบและด าเนินการตาม
ตารางข้อมูลรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการเผยแพร่ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตลอดจนการจัดท าระบบกลาง ที่
ด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  เพ่ือ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 

2) การจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงในลักษณะ 
ระบบกลางซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยเป็นระบบ
สารสนเทศที่ ใช้ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน รวมถึง 
ใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้ งก่อนที่จะมีการออกกฎหมาย 
และภายหลังที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น 
จากการติดตามพบว่าได้มีการเริ่มใช้ระบบกลางดังกล่าวแล้ว แต่การประชาสัมพันธ์
เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์กับประชาชนยั ง ไม่ทั่ วถึ ง  ท า ให้ความคิด เห็นที่ ได้อาจ 
ไม่ เพียงพอในการน าไปปรับปรุงแก้ ไขและไม่ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

มีการเผยแพร่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลางทางกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยผ่านเว็บไซต์ https://law.go.th/ และ
สื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ Youtube Facebook   
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4. ด้านกระบวนการยุติธรรม: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) โครงการให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการยุติธรรมผ่านร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... เป็นเรื่องที่ส าคัญและจะเป็นการปฏิรูปให้การ
ด าเนินคดีเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม โดยไม่ล่าช้า 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และ จัดส่งให้
รัฐสภาเพ่ือพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนบรรจุวาระของรัฐสภา 
 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) โครงการร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ... มีความ 
ส าคัญต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแห่งคดีและตรวจสอบการกระท าหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม แต่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
ฉบับปรับปรุง ดังนั้น จะประเมินว่า สามารถบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้หรือไม่อย่างไร 

แผนปฏิรูปฉบับเดิมยังคงให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจหน่วยงาน โดย
สถานะด าเนินงานของ ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ... 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้พิจารณาร่างกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และมีมติจัดส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้
กระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพ่ือด าเนินการ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวน และการสอบปากค าในการสอบสวน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศควรเร่งรัดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปฏิบัติให้ได้
จริง รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมาย
กลาง เพ่ือให้น าหลักการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวนมาใช้ให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีค าสั่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที่ 178/2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียง ในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา 
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5. ด้านเศรษฐกิจ: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

เป้าหมายย่อยที่ 5 สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส้าราญทางน ้า มีข้อเสนอแนะที่
เร่งรัด ดังนี  
1) การออกประกาศ 2 ฉบับ เป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน ้า ในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงได้
เป็นอย่างดี แต่ต้องด้าเนินการปรับแก้กฎหมายหลักให้เป็นการถาวรต่อไป 
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์การออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ
ข้อมูลประกอบการวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ 

การสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส้าราญทางน ้า โดยกรมศุลกากรได้ยกเลิกประกาศ
กรมศุลกากรที่  147/2561 และออกประกาศกรมศุลกากรที่  29/2564  
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกับเรือส้าราญและกีฬา ตามประเภท 3(ค) 
ภาค 4 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการ
น้าเข้าเรือส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ยัง
จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการขยายระยะเวลาการ
อนุญาตให้ลูกเรือและผู้โดยสารอยู่ในประเทศไทย ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ น 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) เป้าหมายย่อยที่ 1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี  
1.1) เร่งรัดด้าเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาขนาดสภาพคล่องให้ 
SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยน้าหลักเกณฑ์ตามพระราชก้าหนดให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่ปรับปรุงใหม่ 
1.2) เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกฎกระทรวงก้าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื อ
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แก่หน่วยงาน

วันที่ 26 เมษายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพระราช
ก้าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 โดยมีวงเงินรวม 350,000 
ล้านบาท (แบ่งเป็นสินเชื่อฟ้ืนฟูจ้านวน 250,000 ล้านบาท และโครงการพักทรัพย์ 
พักหนี  100,000 ล้านบาท) 

350



กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ภาครัฐและ SME ในวงกว้าง 
1.3) ปรับเปลี่ยนกลไก/วิธีการด้าเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมทั งก้ากับติดตาม
การด้าเนินการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้แล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่ก้าหนด 
2) เป้าหมายย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศส้าหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ  
มีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสตาร์ทอัพของภาครัฐใน 4 ด้านส้าคัญ ได้แก่ 
2.1) การประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการสนับสนุนสตาร์ทอัพของภาครัฐ
อย่างทั่วถึง 
2.2) ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ก่อตั ง (Founder) จะน้ามาพิจารณา
ในการเลือกประเทศในการจัดตั งสตาร์ทอัพ ซึ่งสิ่งที่ผู้ก่อตั งพิจารณาเป็นหลัก คือ 
ความสะดวกในการจัดตั งและการด้าเนินธุรกิจ รวมทั งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะ
ได้รับจากการลงทุนในประเทศนั น ๆ ดังนั น หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์ 
กลางการลงทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชีย ภาครัฐจ้าเป็นต้องส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้การประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศนั นเป็นไปอย่างราบรื่น 
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เอื อต่อธุรกิจ และ
ดึงดูดผู้ก่อตั งรวมถึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศ นอกจากนี  การด้าเนินการ
เพ่ือออกกฎหมาย นโยบาย และมาตรการดังกล่าวควรมีเป็นไปอย่างจริงจัง รวดเร็ว
และต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น และเพ่ือให้ภาคเอกชนเกิด
ความเชื่อมั่นในความตั งใจและการให้ความส้าคัญแก่วิสาหกิจเริ่มต้นของภาครัฐ 
โดยสิ่งที่ภาครัฐสามารถด้าเนินการได้ เช่น การจัดตั งศูนย์บริการ หรือหน่วยงาน
แบบ One-Stop-Service การแก้กฎหมายที่เอื อต่อการลงทุน (Investment) และ
การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax Reduction or Exemption) เป็นต้น 

กฎระเบียบ ใบอนุญาต SME อยู่ระหว่างเตรียมการหารือแนวทาง Ease of doing 
SME business พร้อมกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์และแก้ไขผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ และการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคาร
โรงแรม 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

3) เป้าหมายย่อยที่ 4 การเพ่ิมขึ นของสัดส่วนการซื อสินค้าและบริการของภาครัฐ
จาก SME มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี  
3.1) เร่งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกฎกระทรวงก้าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื อจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แก่
หน่วยงานภาครัฐและ SME ในวงกว้าง 
3.2) ปรับเปลี่ยนกลไก/วิธีการด้าเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น การให้
ค้าแนะน้าและตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) เป็นต้น รวมทั งก้ากับ
ติดตามการด้าเนินการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้แล้วเสร็จตามแผนและกรอบเวลาที่
ก้าหนด 

การตลาด/แพลตฟอร์ม ด้านการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการ SME ขึ นทะเบียน 30,000 ราย โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึ นถึง 100,000 
ราย ทั งนี  สสว. อยู่ระหว่างการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และติดตามยอดการ
จัดซื อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง นอกจากนี  สสว. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ ธปท. 
เรื่อง แฟคตอริ่ง (Factoring) เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดย ธปท. เปิดให้ผู้
ประกอบธุรกิจ Factoring และผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายเข้าใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service แล้วเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  
เพ่ือท้าหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนที่ส้าคัญของใบแจ้งหนี  พร้อมกับช่วยตรวจการขอ
สินเชื่อซ ้าซ้อน 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 
เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ในโครงการระยะที่ 2 ควร
เร่งรัดการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นาทา (CY) โดยมีข้อเสนอ 
แนะที่เห็นว่าจะด้าเนินการได้รวดเร็วที่สุด 2 ทางเลือก ได้แก่ 
1.1) ทางเลือกที่ 1 แยกงานก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าฯ ออกจากโครงการนี  
เพ่ือให้มีการประมูลหาผู้รับจ้างด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
1.2) ทางเลือกท่ี 2 รวมงานก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้าฯ ไว้กับโครงการนี  และให้
มีการก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ (Key Date) เฉพาะงานก่อสร้างย่านกองเก็บตู้
สินค้าฯ ให้ผู้รับจ้างลงมือก่อสร้างทันทีหลังท้าสัญญาจ้าง โดยก้าหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของย่านกองเก็บตู้สินค้าฯ และส่งมอบก่อนงานอื่น ๆ 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย กระทรวงคมนาคม โดย
การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพื่อขออนุมัติด้าเนิน
โครงการจากคณะรัฐมนตรี 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 
เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เร่งรัดการด้าเนิน
โครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะสัญญาที่ 2 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงคลองขนาน
จิตร-ชุมทางถนนจิระ (กม.199+600-กม.268+136) เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา missing 
link ของโครงข่าย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางในด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว/จีน) ที่จะเปิดให้บริการใน
เดือนธันวาคม 2564 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระทรวงคมนาคม 
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง - สัญญาที่ 1 ช่วง
มาบกะเบา – คลองขนานจิตร ผลการด้าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 19.15 - สัญญาที่ 
2 ช่วงคลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการด้าเนินการเอกสาร
ประกวดราคา - สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ ผลการด้าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 4.55 

3) โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการน้าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ควรเพ่ิมโครงการพัฒนาชุดข้อมูล เนื่องจากรายงานโครงการเดิมประกอบด้วย
ข้อมูลตอบสนองตัวชี วัดตามแผนเท่านั น ควรเพ่ิมชุดข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้
ประโยชน์ที่มากขึ น ดังนี  
3.1) ข้อมูลการจัดการขนส่งอัจฉริยะ 
3.2) ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ 
3.3) ข้อมูลสนับสนุนการให้บริการประชาชนและธุรกิจดิจิทัลโลจิสติกส์สตาร์ทอัพ 

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีข้อมูลด้านโครงสร้างพื นฐานด้านต่าง ๆ 
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื นที่ที่เกี่ยวข้องที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ส้าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ
ก้าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศของภาครัฐบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระดับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

4) โครงการเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีจ้านวน 3 โครงการ ดังนี  
4.1) โครงการพัฒนากองเรือแห่งชาติและท่าเรือ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ 
4.2) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ( Intelligent 
Transport System: ITS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการ
ขนส่งในพื นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
4.3) โครงการสนับสนุนสายการบินของไทยภายใต้นโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี 

กระทรวงคมนาคม ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจราจรและ
ขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ITS Action Plan) ระยะสั น 
3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดย สนข. ได้จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการฯ เสนอ
กระทรวงคมนาคมเพ่ือรับทราบรายงานผลฯ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับทราบด้วยแล้ว 2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย 
สนข. อยู่ระหว่างแก้ไข/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 
เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ขับเคลื่อนแผนแม่บท ITS ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือ
เสนอ ผอ.สนข. และ คค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้ขับเคลื่อนติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานในภาพรวมของ คค. ต่อไป 3. การจัดท้ามาตรฐานระบบ 
ITS : ร่างมาตรฐานการให้บริการข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ โดย สนข. ได้จัดส่ง 
(ร่าง) มาตรฐานระบบ ITS (มาตรฐานการให้บริการข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ) 
ให้ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้ว ทั งนี  อยู่ระหว่าง สนข. 
จัดท้า (ร่าง) มาตรฐานฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ตามท่ี สมอ. ก้าหนด 4. การจัดท้าข้อเสนอแนวทางด้าเนินการจัดตั งศูนย์บูรณาการ 
ITS (ITS Integrated Center) โดย สนข. ได้จัดท้าข้อเสนอฯ แล้วเสร็จ ผอ.สนข. 
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บท ITS ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติ
เห็นชอบในหลักการและแนวคิดการจัดตั งศูนย์บูรณาการ ITS ตามที่ สนข. เสนอ 
และมอบหมายให้ สนข. พิจารณาด้าเนินการศึกษาทบทวนในประเด็นการจัดตั ง
ศูนย์บูรณาการ ITS เพ่ือขับเคลื่อนการจัดตั งศูนย์บูรณาการ ITS ของประเทศไทย
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 5. สนข. ได้ด้าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ( Intelligent Transport System : ITS) 
(คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท ITS) ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 
มิถุนายน 2564   
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านทรัพยากรทางบก 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรเร่งรัดการตราอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการรายงานหรือแจ้งให้รัฐมนตรีทราบและ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และอนุบัญญัติ  ให้ทันต่อสถานการณ์
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้  
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2562  
2. จัดท าร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
จ านวน 4 ฉบับ      
2.1 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว      
2.2 ระเบยีบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้   และถ่านไม้ เพ่ือ
การค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   พ.ศ. 2563 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
แล้ว      
2.3 ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการมอบหมายให้เอกชนหรือ  องค์กรอ่ืนด าเนินการ
รับรองไม้ พ.ศ. .... ปัจจุบันคณะกรรมการ  พัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้   ของกรมป่าไม้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่าง  เสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามเพ่ือประกาศราชกจิจานุเบกษาต่อไป  
2.4 พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และ รมว.ทส.แล้วและได้ส่งไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ ครม.  และเสนอตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านทรัพยากรทางบก 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากร
ป่าไม้ป่าชายเลน ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ค่ายเยาวชนที่มีใบประกาศ โดย
ร่วมกับชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
ส่งเสริมเรียนรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนร่วม 

1. ด าเนินการพัฒนา เครือข่ายระดับจังหวัดและอ าเภอ 13 จังหวัด  
2. ด าเนินการพัฒนา เครือข่ายระดับภาค  4 ภาค  
3. ด าเนินการพัฒนา เครือข่ายระดับประเทศ  
4. คัดเลือกป่าชุมชน ต้นแบบ  
5. ปรับปรุงระบบฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายป่าชุมชนเพ่ือพิทักษ์ป่า 
นับเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงาน ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการรักษาฐาน
ทรัพยากรของ ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างสมดุล ดังนั้น เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ใช้ใน 
การพัฒนาศักยภาพป่าชุมชน พัฒนาทักษะของสมาชิกเครือข่ายฯ กระบวนการท างาน 
และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ปัญหาตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้เครือข่ายฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทของการอนุรักษ์ และพัฒนาตลอดจนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ในพ้ืนที่ ของตนเองและขยายผลไปในพ้ืนที่ข้างเคียงโดยในปีงบประมาณ 2562 เครือข่าย
ป่าชุมชนได้รบ้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครบตามเป้าหมาย จ านวน 8 จังหวัด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 จ านวน 34 จังหวัด 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านทรัพยากรทางบก 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
3) ควรสนับสนุนและพัฒนาในเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการส ารวจพ้ืนที่
ป่าไม้ที่มีความทันสมัยให้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อมโยงของข้อมูลไปยังผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทันท่วงที 

กรมป่าไม้ได้ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพ้ืนที่บุกรกุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบ
พิทักษ์ไพร) รายงานจุดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 228 จุด แบ่งเป็น   
1. ด าเนินคดี 13 คดี  
2. ผู้ต้องหา 0 คน  
3. เนื้อที่ 113.34 ไร่  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมป่าไม้ (ปม.) 
 
โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
(ระยะท่ี 2) )  
- ไม่พบพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564)  
- ตั้งแต่แผนการปฏิรูปประเทศประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 จนถึงเดือน
กันยายน 2564 พบพืน้ที่เปลี่ยนแปลง จ านวน 823 แปลง เนื้อท่ี 5,290.40 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) 

357



ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านทรัพยากรทางบก 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
4) ควรก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่
ร่วมกับภาคเอกชนในการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือปลูกสร้างป่าไม้มีค่า หรือไม้เศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่มีสภาพป่า 

กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้    กรมป่าไม้ได้ด าเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดย
การปรับเปลี่ยน พืชเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจลักษณะ
ผสมผสาน ในพ้ืนที่ที่ ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินและได้รับการผ่อนผันตามมติ 
คณะรัฐมนตรี ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ในพ้ืนที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือและจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 227 ,305 ไร่ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ใน
ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดเป้าหมายด าเนินการจ านวน 52,500 ไร่  หน่วยงาน
รับผิดชอบ : กรมป่าไม้ (ปม.) 
การเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการ
สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับแผนด าเนินงาน จ านวน    10,000 ไร่ ผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 4,778 ไร่  
- โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ืออุตสาหกรรมได้รับแผนด าเนินงาน จ านวน 5,250 
ไร่ ผลการด าเนินงาน จ านวน 4,114 ไร่ 
 - โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานทดแทนได้รับแผนด าเนินงาน จ านวน 
1,270 ไร่ ผลการด าเนินงาน จ านวน 656 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมป่าไม้ (ปม.) 
 
โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่
เสื่อมสภาพ (Big Rock 01)   - ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่า
ไม้ โดยปลูกป่า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพโดยปลูกป่าฟ้ืนฟูโครงสร้างระบบนิเวศ 
ต้นน้ าปลูกป่าไม้ใช้สอย ปลูกป่าทั่วไป และปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ ปีงบประมาณ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านทรัพยากรทางบก 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10,700 ไร่ ผลงานสะสม : การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ด าเนินการระหว่าง วันที่ 6 เมษายน 2561 ถึงกันยายน 2564 
จ านวนรวม 85,200 ไร่ 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านทรัพยากรน้ า 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  (สทนช.) ควรมีการเร่งรัดการ
ด าเนินงานตราอนุบัญญัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ 

สืบเนื่องจากมี พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ได้ยกร่าง อนุบัญญัติที่ออกตาม พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  ป  ี2562 1. ร่างกฎกระทรวงฯ ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ืออนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตามหมวด 6 มาตรา 78 2. 
ร่างประกาศกระทรวงฯ ก าหนดบัตรประจ าตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามหมวด 7 มาตรา 81 
(กนก.) ป  ี2563 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอ ต่อใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตและ
การอนุญาต รวมทั้งการ ขอและการออกใบแทน การอนุญาต การใช้น้ าประเภทที่สอง และ
ประเภทที่ สาม ตามมาตรา 45  2. ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ า เรื่อง แบบค าขอรับ
ใบอนุญาต การใช้น้ าประเภทที่สาม ตามมาตรา 47 
ปี  2562 ได้ ร่ า งอนุบัญญัติ แล้ ว  และเสนอร่ า งฯ  ไปยั ง  ส า นั กงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย ป  ี2563  กรมทรัพยากร
น้ าได้จัดท าร่างกฎหมายล าดับ รองทั้ง 5 ฉบับ เสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองกฎหมายของ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย   
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การบริหารจัดการเขตทะเล และชายฝั่งรายจังหวัด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1)  กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) ควรเร่งรัดจัดการประชุมคู่
จังหวัด เพื่อข้อยุติค่าพิกัดของคู่จังหวัดที่
ยังไม่สามารถตกลงกันได้ และจัดท า
บันทึกข้อตกลง 

- คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเลเห็นชอบร่างแผนที่เขตการปกครอง ของ
จังหวัดทางทะเลและบันทึกข้อตกลงรายจังหวัด  จ านวน 20 คู่จังหวัด (ยกเว้นคู่จังหวัด กระบี่ -พังงา)  ในหลักการตามที่
คณะอนุกรรมการก าหนดและปรับปรุง พ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ระดับจังหวัด และ กทม. จัดท าขึ้น โดยให้
ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถแก้ไข รายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระส าคัญได้หากตรวจพบ ก่อนน าเสนอคณะท างานยกร่าง
กฎหมาย เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล เพ่ือด าเนินการ ตามข้ันตอนต่อไป   
- ส าหรับคู่จังหวัดที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ จ.กระบี่จ.พังงา กรมการปกครองแจ้งให้ จ.กระบี่ และ จ.พังงา ด าเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติแนวเขต การปกครองของทั้งสองจังหวัดร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อยุติ  
- จ.พังงา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ ปัญหาแนวเขตการปกครองของทั้งสองจังหวัด ระหว่าง  จ.พังงา และ 
จ.กระบี่ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2564 โดยจากการ ประชุมของคณะกรรมการฯ มีการน าเสนอข้อมูลของทั้งสอง จังหวัดในหลาย
ประเด็น ท าให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง สองจังหวัด เพ่ือร่ วมกันพิจารณา
ข้อมูลพยานหลักฐาน ความเป็นมาเพ่ือหาข้อสรุปในการจัดท าแนวเขตการปกครอง ร่วมกัน  
 - กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหาข้อยุติ แนวเขตการปกครองระหว่าง จ.พังงา และ จ.กระบี่  (ต.เกาะ
ยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
 – ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่) เพ่ือร่วมกันพิจารณาข้อมูลพยานหลักฐานความเป็นมา เพ่ือหาข้อสรุปในการจัดท าแนว
เขตการปกครองร่วมกัน พร้อมทั้งให้คณะท างานร่วมสรุปประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นในทุกประเด็นให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ ต่อไป โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย 
(หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564) 
- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการหาข้อยุติฯ ให้แก่ จ.พังงา และ จ.กระบี่ ออกไปอีก 30 วัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 

360



ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การบริหารจัดการเขตทะเล และชายฝั่งรายจังหวัด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ก.ค. 2564) 
 - กรมการปกครองอยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินการ หา
ข้อยุติฯ ให้แก่ จ.พังงา และ จ.กระบี่ เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง  โดยขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการดังกล่าวออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
-  กรมการปกครอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน โครงการก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2,000,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อการจัดท า
เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป โดย
กลุ่มเป้าหมายจาก 22 จังหวัด และ กทม.  
จ านวน 644 คน แบ่งการจัดประชุมเป็น 3 ครัง้  

2)  กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) ควรเร่งรัดจัดประชุมหารือ
ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ และกรมอุทก
ศาสตร์ กองทัพเรือ ทบทวนการระบุค่า
พิกัดขอบเขตทะเลอาณาเขตของไทยใน
แผนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยอาจ
ส่งผลต่อการจ ากัดการอ้างสิทธิสูงสุด
ของทะเลอาณาเขตของไทย ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการเจรจาแบ่งเขตทะเล
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่

- คณะท างานยกร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดพ้ืนที่เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเล ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 
ก.พ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติที่ส าคัญดังนี้     
1) เห็นชอบรูปแบบการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ก าหนด เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... โดยมีรูปแบบ ที่มีการจัดท า
แผนที่แนบท้าย     
2) ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. (คณะท างาน) มีข้อสังเกตว่า ผลทางกฎหมายในการก าหนดพ้ืนที่ เขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเลครั้งนี้ หากมีการ ก าหนดพิกัดทะเลอาณาเขตของจังหวัดทางทะเลของไทย ซึ่งระบุชัดเจนลงในแผนที่แนบ
ท้ายของกฎหมายระดับ พ.ร.บ. อาจส่งผลต่อการจ ากัดการอ้างสิทธิสูงสุดของทะเล อาณาเขตของไทย อีกทั้งอาจท าให้ประเทศ
เพ่ือนบ้าน สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านที่อยู่ระหว่างการด าเนินการได้ จึงขอให้พิจารณา ทบทวนการระบุพิกัดขอบเขตทะเลอาณาเขตของไทย 
- ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (คณะท างาน) มีข้อสังเกตว่า ผลทางกฎหมาย ในการก าหนด
พ้ืนที่เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเลครั้งนี้ หากมี การก าหนดพิกัดทะเลอาณาเขตของ จังหวัดทางทะเลของไทย ซึ่งระบุ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การบริหารจัดการเขตทะเล และชายฝั่งรายจังหวัด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ระหว่างการด าเนินการได้ ทั้งนี้ ควรน า
พิกัดที่ไทยเคยได้ประกาศไว้ มาใช้เป็น
หลักในการพิจารณาด้วย 

ชัดเจนลงในแผนที่แนบท้ายของ กฎหมายระดับ พ.ร.บ. อาจส่งผลต่อการจ ากัดการอ้างสิทธิสูงสุดของ ทะเลอาณาเขตของไทย 
อีกทั้ง อาจท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถ เข้าถึงนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อการเจรจาแบ่งเขต ทางทะเล
ระหว่างไทยกับประเทศ เพ่ือนบ้านที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวน การระบุพิกัดขอบเขตทะเล
อาณาเขต ของไทยในแผนที่ 
- ในการประชุมคณะกรรมการ กฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 คณะกรรมการหลาย
ท่านเสนอ ความคิดเห็นและข้อห่วงใยต่าง ๆ  ในการจัดท าร่าง พ.ร.บ.เขตการปกครอง ของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... ทั้งนี้ ที่
ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกฎหมายทะเลและ เขตทางทะเลของประเทศไทย  รับข้อเสนอและข้อห่วงใย
ดังกล่าวไป ปรึกษา หารือกับฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุง พ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทาง ทะเล 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ ก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ ปกครองของจังหวัดทางทะเล พิจารณาต่อไป  
 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่ได้รับจากการ
ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ไปยัง
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
ผู้บริหาร นักอนุรักษ์ ผู้ดูแลกฎหมาย เกษตรกร นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
และชุมชน 

- การรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ แบบ
บูรณาการให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนักเรียนเข้าเรียนรู้ ในสวนสัตว์ 
ทั้ง 7 แห่ง (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์ นครราชสีมา สวนสัตว์
สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัด
สุรินทร์) แบบออนไซต์และออนไลน์ จ านวน 507,214 คน (แผน 724,782 คน)     
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ด้านสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และสถานการณ์ปัญหามลพิษในพ้ืนที่ที่อยู่
ในเขตการประกาศยกเลิกเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย 
1.1) ข้อมูลทั่วไป 
1.2) ข้อมูลโรงงานที่มีลักษณะกิจกรรมอันอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
1.3) ข้อมูลสถานประกอบการ 
1.4) ข้อมลูยานพาหนะและการจราจร 
1.5) ข้อมูลสาธารณสุขที่เก่ียวกับภาวะมลพิษ  

โครงการ: การด าเนินงานเขตควบคุมมลพิษ 
 - จัดท าข้อเสนอการด าเนินงานเพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ  3 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) เมือง
พัทยา จ.ชลบุรี 2) จ.ระยอง และ  3) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และจัดท าหนังสือส่งข้อเสนอฯ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตาม ข้อเสนอฯ แล้ว 
 - ก าหนดให้เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เป็นพ้ืนที่เป้าหมายการยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษเพ่ิมเตมิโดยได้จัดท าข้อเสนอการด าเนินงานเพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่
เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก ากับ ดูแลและติดตามผล
การด าเนินงานพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัด กระบี่ และได้จัดส่งข้อเสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแล้ว 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการด าเนินงานเพ่ือยกเลิก เขตควบคุมมลพิษ 1) 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 2) อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี และ 3) หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ และปรับปรุง
แก้ไข ข้อเสนอของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และจัดท าหนังสือส่งข้อเสนอ (ฉบับปรับปรุง) ให้ ทสจ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพ้ืนที่ เขต
ควบคุมมลพิษระดับจังหวัดนา เสนอคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือพิจารณาและก ากับการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอต่อไป  ส่วนข้อเสนอของเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่  
เห็นควรขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อเสนอเดิม โดยไม่มี ประเด็นปรับปรุงแก้ไข - 
ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อเสนอฯ  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต
ควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี และ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี – ทบทวนผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพ่ือลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ด้านสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
และจดัล าดับ ความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการและมาตรการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขต ควบคุมมลพิษ จ.
ระยอง พ.ศ. 2560-2566 (ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตาม
การด าเนินงาน พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พิจารณา และแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เสนอของบประมาณด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และมาตรการ 
 - อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าข้อเสนอการออกกฎระเบียบ ในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่าย
เพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม จากผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ และก าหนด
วิธีการใช้ งบประมาณที่สามารถดา เนินการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขต ควบคุมมลพิษ 
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดการมลพิษในเขตควบคุม มลพิษ 
 - ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ มาตรการเพ่ือลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง พ.ศ. 2560 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) ในปี 2560 - 
2564 วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขต
ควบคุม มลพิษ 
โดยจะด าเนินการประเมิน พ้ืนที่เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการ ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ และก าหนด มาตรการทดแทนการประกาศเขตควบคุม มลพิษ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ด้านสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้อง กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
2) การติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
2.1) เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การสนับสนุนการด าเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บ
ขยะเป็นพิเศษ และต้องมีการแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป 
2.2) ปรับรูปแบบการประสานงานและการประชุมต่าง ๆ โดยประชุมเป็น
ระบบ Video Conference ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แอปพลิเค
ชัน การประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะการประชุม 
และเป็นไปตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2.3) ควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2.4) สนับสนุนให้มีระบบก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงแผนการจัดการให้มี
สถานที่ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนมากขึ้น 
2.5) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการคัดแยกขยะและน าขยะไปรี
ไซเคิล มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า จัดหาตลาดและโรงงานรับซื้อมีมาตรฐาน
ราคา ประกันราคา สามารถลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรี
ไซเคิล มีการออกอนุบัญญัติ ข้อบังคับท่ีจ าเป็นให้มีความเหมาะสม 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 6 ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ควรสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมให้บริการก าจัดและบ าบัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 

2) ควรเร่งรัดการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง 

โครงการการพัฒนากฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง   
 - อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  จากกลุ่มคนรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) และราชการส่วน
ท้องถิ่นก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการพัฒนากฎหมายต่อไป 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
และในภาคใต้ ตามท่ีก าหนดไว้ 
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7. ด้านสาธารณสุข: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
กระบวนการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปเป็นแผนปฏิบัติราชการ เป็นการ
ด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงการน าโครงการประจ า
ของส่วนราชการมาเพ่ิมเติมให้เป็นการด าเนินการตามประเด็นของแผนปฏิรูปประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาใน
ส่วนของกิจกรรมกรรมปฏิรูปที่เป็นกิจกรรมที่นัยส าคัญมาขับเคลื่อนด้วย  
ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้มีการติดตามความก้าวหน้า
ต่อโครงการดังกล่าวในทุก ๆ เดือน 
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8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าใน
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ควรเร่งรัดก ำหนดโครงกำรเพื่อรองรับตำมเป้ำหมำยย่อยที่ได้ตั้งไว้แล้วโดยเร็ว และ
โครงกำรที่ก ำหนดขึ้นควรที่จะสอดคล้องและเพียงพอที่จะสำมำรถด ำเนินกำรให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้ 

คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรประชุมเพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนและ
ติดตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 โดยมีกำรหำรือร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์ 
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9. ด้านสังคม: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าร่างพระราช  
บัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราช 
บัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรพิจารณาและรับฟังความคิด 
เห็นจากทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ประกอบกับสถาน 
การณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศอย่างรอบด้าน 

กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าร่างพระราช 
บัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2) การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพ
ทั้งในรูปแบบเงินบ านาญและเงินบ าเหน็จให้ชัดเจนโดยไม่ตัดสิทธิทางใดทางหนึ่ง 
จะช่วยให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้มีสวัสดิการและหลักประกันรายได้วัยเกษียณ 
ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ไดมุ้่งเน้นให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้มี
ระบบการออมเพ่ือการชราภาพทั้งในรูปแบบเงินบ านาญและเงินบ าเหน็จ 

3) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีส่วนในการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการเงินส่วน
บุคคลอย่างเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมการสร้างวินัยการออม และการลงทุน เป็นการ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการด าเนินการในประเด็นดังกล่าวแล้ว ทั้ง
ในส่วนของการเปิดหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลเป็นวิชาเลือกให้กับนิสิตนักษา และ
การจดัท าหลักสูตรออนไลน์ส าหรับประชาชนทั่วไป 

4) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ จะช่วย กอช. 
ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมจ านวนสมาชิก กอช. ในระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถ
น าโครงการดังกล่าวไปผนวกกับการท างานประจ าของท้องถิ่นเพ่ือต่อยอดงานด้าน
สวัสดิการสังคมได้ 

กอช. มีการส่งเสริมการออมเพ่ือเพ่ิมยอดสมาชิก ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ 

5) ส านักงานประกันสังคมควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนและขยายฐานการจ้าง
งานผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับกรมการจัดหางานเพื่อจัดส่งผู้สูงอายุที่ต้องการท างานไป

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ยังสถานที่ราชการและสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ โดยอาจน ามาตรการ
เดียวกันกับการจ้างงานผู้พิการมาใช้กับกรณีการจ้างงานผู้สูงอายุ และปรับรูปแบบ
การจัดเก็บเงินสมทบส าหรับลูกจ้างสูงอายุ โดยการเพ่ิมสวัสดิการด้านการรักษา 
พยาบาล และกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการท างาน 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) การจัดเก็บข้อมูลต าบลเพ่ือท าเป็นฐานข้อมูลต าบลควรใช้กระบวนการการวิจัย
ชุมชน (RECAP) เป็นตัวตั้ง ควบคู่กับวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และควรขยายผลการด าเนินงาน
ของ สสส. ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

2) ควรให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทันสถานการณ์ 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

3) ควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลกลาง ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน
ที่จัดท าข้อมูล เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ แต่การเข้าถึงข้อมูลอาจไม่ครอบคลุม
ทุกเรื่อง 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและ
ได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วและมีคุณภาพ แต่ยังมีปัญหาการไม่สามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลคนพิการเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท านโยบายและการบริหารจัดการ
ช่วยเหลือคนพิการได้ เช่น ไม่สามารถทาบฐานข้อมูลคนพิการกับฐานข้อมูลหมอ
พร้อม 

ปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ได้แก่ กรมการ
ปกครอง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน  ประกันสังคม
กรมสรรพากร และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ 

2) แต่ละหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลควรมีการก าหนดความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
เปิดเผยไม่ได้เป็นล าดับชั้น และก าหนดความรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของตน เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหาแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้ง 4 
ระดับ (จตุพลัง) เพ่ือเป็นหุ้นส่วนสังคมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ ท้องถิ่น 
ท้องที่ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

2) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกชุมชนมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (วิสาหกิจ/กอง 
ทุน) เพ่ือให้ชุมชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนและระดมทรัพยากรที่จ าเป็นได้จาก
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

3) ควรมีกระบวนการเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
4) การติดตามการจัดตั้งชุมชนและการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงานมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรก าหนดให้ที่ดินในนิคมสร้างตนเองไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือให้ ยกเว้นการยก
ที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 

2) หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเข้าด าเนินการพัฒนาโครง 
สร้างพ้ืนฐานและพัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ที่สิ้น
สภาพนิคมสร้างตนเองอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

รับทราบตามข้อเสนอแนะ 
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10. ด้านพลังงาน : ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) ควรเร่งกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหำดไทย เพ่ือลดขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดตั้งโรงไฟฟ้ำและก๊ำซ
ธรรมชำติ รวมทั้งควรก ำหนดกำรวำงระบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำร
เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรปฏิบัติเพ่ือรอบรับกำรปรับกระบวนกำร
อนุญำตตำมแนวทำงกำรอนุญำตกำรประกอบกิจกำรพลังงำนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 
2) ควรเร่งกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 
2550 และกฎหมำยล ำดับรองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับกำรจัดตั้งกำรบริกำร
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSS) ส ำหรับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ 

1) กำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) เพ่ือรองรับกระบวนกำรอนุมัติและอนุญำต
กิจกำรพลังงำนแบบ One Stop Service จ ำนวน 2 ฉบับ ปัจจุบันส ำนักงำน กกพ. อยู่
ระหว่ำงเตรียมกำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง กกพ. และกระทรวงมหำดไทย 
เรื่อง แนวทำงและขั้นตอนกำรอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรและกำรอ่ืนเพ่ือประกอบกิจกำร
พลังงำน ในส่วนของ MOU ระหว่ำง กกพ. กระทรวงอุตสำหกรรม และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำรก ำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 
และกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้ำ เมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 
2564 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือยืนยันร่ำง MOU แล้ว 
อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงอุตสำหกรรมได้มีหนังสือถึงเลขำธิกำรส ำนักงำน กกพ. แจ้ง
ข้อสังเกตว่ำ กำรก ำหนดให้ MOU มีผลบังคับใช้เมื่อกฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือ
ชนิด ของโรงงำนลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับนั้นยังไม่เหมำะสม สมควรรอให้กฎกระทรวง
ดังกล่ำวมีผลบังคับใช้เสียก่อนหรืออย่ำงน้อยควรรอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบหลักกำรของร่ำงกฎกระทรวงก่อนแล้ว จึงด ำเนินกำรจัดท ำ MOU ในชั้น
กำรพิจำรณำของ ครม. หำกมีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงอุตสำหกรรม ยัง
สำมำรถนำข้อสังเกตดังกล่ำวมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำ MOU ดังกล่ำวให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นได้ จึงทำให้ กำรลงนำม MOU ไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด ทั้งนี้ ส ำนักงำน 
กกพ. ได้นำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อ กกพ. ทรำบในกำรประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 25 
สิงหำคม พ.ศ. 2564 และได้มีหนังสือลงวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ถึงประธำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำนแจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน และ
พิจำรณำสนับสนุนกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนดังกล่ำวต่อไป และส ำนักงำน กกพ. จะมี
หนังสือควำมเห็นกลับไปยังกระทรวงอุตสำหกรรม ว่ำในขั้นตอน ครม. ให้ควำมเห็นชอบ
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

หลักกำรของร่ำงกฎกระทรวงมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อแผนงำน 
น้อยกว่ำกำรต้องรอในชั้นร่ำงกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้  พร้อมทั้งได้ติดตำมควำม
คืบหน้ำ เรื่อง กำรแก้ไขกฎกระทรวงกรณียกเลิกโรงงำนลำดับที่ 88 อีกครั้ง 
2) กำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 และกฎหมำย
ล ำดับรองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ระเบียบกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยกำรจัดท ำรำยงำนสิ่งแวดล้อมส ำหรับ
กำรประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้ำข่ำย ต้องปฏิบัติตำมประมวล
หลักกำรปฏิบัติ (Code of Practice) - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2564  
(2) ร่ำงระเบียบกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย 
มำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำ - กกพ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2564 
(3) ร่ำงระเบียบกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน
กำรพิจำรณำสถำนที่ตั้งและสภำพแวดล้อมของโรงไฟฟ้ำ ส ำหรับกำรออกใบอนุญำต
ผลิตไฟฟ้ำ - กกพ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2564 
(4) ร่ำงระเบียบกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุญำต กำรอนุญำต 
และกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรพลังงำน - ได้มีกำรปรับปรุง Licensing 
Scheme ก ำหนดแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.2565 
(5) ร่ำงระเบียบกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ว่ำด้วยขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตและ
กำรอนุญำตประกอบกิจกำรไฟฟ้ำ - ได้มีกำรปรับปรุง Licensing Scheme ก ำหนดแล้ว
เสร็จภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.2565 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

กระทรวงพลังงำนควรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) ด้ำนบุคลำกร เนื่องจำก สนพ. เป็นองค์กรขนำดเล็กจ ำนวนบุคลำกรจึงไม่
เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำน NEIC รวมทั้งยังขำดบุคลำกรที่มีทักษะและควำม 
เชี่ยวชำญ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ NEIC เช่น วิศวกรข้อมูล (Data 
Engineer) นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เป็นต้น 
2) ด้ำนวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Expert) และผู้เชี่ยวชำญด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศ (T Infrastructure Expert) เป็นต้น ดังนั้น กำรด ำ 
เนินกำรในช่วงแรกควรจ้ำงบุคลำกรภำยนอก (Outsource) เพ่ือมำติดตั้งระบบ 
จำกนั้นควรเร่งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติต่อไป 
3) ด้ำนงบประมำณ ควรเร่งเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำ
ไฟฟ้ำเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงข้อมูลพลังงำนของประเทศ และโครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ส ำหรับศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวมี
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำซึ่งอำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
4) ด้ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล ควรหำรือรำยละเอียดในแต่ละชนิดข้อมูลของหน่วย 
งำนภำยในกระทรวงพลังงำนและหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็น 
ไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) รวมทั้งรูปแบบและเทคโน 
โลยีที่ใช้ที่ต้องสอดรับกันทั้งหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลและ NEIC เพ่ือให้กำรเชื่อมโยง
ข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติให้มำกท่ีสุด 

1) ข้อจ ำกัดของบุคลำกรทั้งด้ำนจ ำนวน และบุคลำกรขำดทักษะควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล 
(Data Scientist) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Expert) 
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศ (IT Infrastructure Expert) 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology 
Specialist) เหล่ำนี้นับเป็นองค์ประกอบหลักที่จ ำเป็นในระยะเริ่มต้นของกำร
พัฒนำเป็นอย่ำงมำก โดยที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือน ที่มีควำมพร้อมและ
เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศในปัจจุบันยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัด แนว
ทำงกำรแก้ปัญหำในปี พ.ศ. 2564 -2565 จะด ำเนินกำรในลักษณะของกำรจ้ำง
บุคลำกรภำยนอก (Outsource) ภำยใต้โครงกำร เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของศูนย์ฯ 
2) ควำมคืบหน้ำของโครงกำรที่อยู่ในระดับมีควำมส ำคัญจ ำเป็นเร่งด่วนที่สุดของ
ศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ 
(1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และระบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส ำหรับศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ 
(ศพช.) มีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ที่
สำมำรถรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง ศพช. กับหน่วยงำนอื่นที่มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนพลังงำนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งปัจจุบัน
โครงกำรนี้อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
แหล่งทุน คือ กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำเพ่ือกิจกำรตำมมำตรำ 97 (4) และสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรไฟฟ้ำที่ได้มีกำรประชุม เพ่ือ
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
(2) โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือช่วยวิเครำะห์และแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เป็นกำรออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล
ส ำหรับวิเครำะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ให้สำมำรถตอบ
ประเด็นคำถำมข้อสงสัยของภำคประชำชนในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน 
รวมถึงนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดท ำนโยบำยพลังงำน โดยโครงกำรนี้
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 5,169,900 บำท และ
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำรขออนุมัติร่ำงขอบเขตของงำน และรำคำกลำงงำนจ้ำงที่
ปรึกษำของโครงกำรฯ 
3) เนื่องจำก ศพช. มีภำรกิจในกำรเป็นศูนย์ข้อมูลเพ่ือนำมำใช้ในกำรออกนโยบำย
ของภำครัฐ และบูรณำกำร วิเครำะห์ เผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชำชน โดยเป็นกำร
นำข้อมูลที่เชื่อมโยงมำจำกหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลที่มีกฎหมำยทั่วไปคุ้มครอง
ข้อมูลอยู่แล้วมำใช้ประโยชน์ เช่น พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมปลอดภัยมั่นคง
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐ
ผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลบำงชุดจะมีกฎหมำย
เฉพำะของหน่วยงำนคุ้มครองอยู่ ซึ่งหำก ศพช. ต้องกำรเข้ำถึงและเชื่อมโยงเพ่ือ
น ำมำใช้ประโยชน์ ก็ต้องมีกำรพิจำรณำร่วมกันกับหน่วยงำนเจ้ำของชุดข้อมูลนั้น ๆ 
เพ่ือหำทำงออกในกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งอำจด ำเนินกำรได้ทั้งรูปแบบกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลง ควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง ศพช. กับหน่วยงำนโดยระบุชุดข้อมูลที่ 
ศพช. ต้องกำรใช้ประโยชน์ หรือด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยร่วมกันใน
ลักษณะกำรจัดตั้งคณะท ำงำน 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กระทรวงพลังงำน โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) 
ควรเร่งรัดด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบวิธีปฏิบัติกลำงเพ่ือขับเคลื่อนกลไก ESCO ใน
หน่วยงำนภำครัฐ และรูปแบบสัญญำของ ESCO เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบและประกำศใช้เป็นหลักเกณฑ์อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
2) กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงควรเร่งรัดพิจำรณำทบทวนร่ำงระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและจัดให้มีกำรประชุมเพ่ือ
หำรือร่วมกับกระทรวงพลังงำน และส ำนักงำนงบประมำณ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐ 
มนตรีโดยเร็ว 
3) ส ำนักงำนงบประมำณ ควรเร่งรัดด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยที่เบิกจ่ำย ในลักษณะ
ค่ำตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค (ธันวำคม 2562) โดยกำรเพ่ิมค ำ
จ ำกัดควำมของค ำว่ำ “ค่ำสำธำรณูปโภค” ให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนส ำหรับบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ด้วย และก ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติกำรกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำหรับค่ำจัดกำร 
พลังงำนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดตำมแผนฯ 
4) พพ. ควรเร่งรัดเสนอหลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของธุรกิจบริษัทจัด
กำรพลังงำน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วซึ่งตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
พลังงำน ฉบับปรับปรุง เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) ก ำหนดให้ต้องเสนอภำยใน
เดือนมิถุนำยน 2564 

1) ปัจจุบัน พพ. ได้มีกำรรวบรวม แนวทำงกำรปฏิบัติของ ESCO เอกชนและ
ภำครัฐทั้งในและต่ำงประเทศ จัดท ำร่ำงแนวทำงปฏิบัติทำงด้ำน เทคนิค (Code of 
Practice) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงเสนอขอควำมเห็นกับสมำคม ESCO สภำ
อุตสำหกรรม รวมถึงอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงระเบียบแนวทำงปฏิบัติและสัญญำ
มำตรฐำน เพ่ือเตรียมประชุมกับคณะท ำงำน ซึ่งประกอบด้วยกรมบัญชีกลำง ส ำนัก
งบประมำณ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำกที่ผ่ำนมำได้มีกำรนำเสนอ
หลักกำรด ำเนินโครงกำร ESCO หน่วยงำนภำครัฐกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลำงหำรือเรื่อง วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกรมบัญชีกลำงมีหนังสือตอบกลับ
เลขที่ กว(กวจ) 0405.4/23143 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 และส ำนัก
งบประมำณ เรื่องกำรตั้งงบประมำณ โดยส ำนักงบประมำณมีหนังสือตอบกลับ
เลขที่ นร 0719/16775 ลงวันที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ตอบกลับ พพ. ในส่วน
ของค่ำบริกำรจัดกำรพลังงำนไม่มีลักษณะเป็นรำยจ่ำยเพ่ือให้ ได้มำหรือที่เกี่ยวข้อง
กับบริกำรสำธำรณูปโภค จึงไม่เข้ำข่ำยเป็นค่ำสำธำรณูปโภคอีกทั้งไม่มีกำรก ำหนด 
หลักเกณฑ์ค ำนวณค่ำบริกำรที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับรูปแบบกำรก่อหนี้ผูกผัก
ข้ำมปีงบประมำณ โดยปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่ำงกำรเสนอเรื่องเข้ำ ครม. เพ่ือขอ
อนุมัติหลักกำรกำรด ำเนินมำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ตำมขั้นตอนที่
ระบุในแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน (ฉบับปรับปรุง)  
2) พพ. อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมเสนอระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ESCO ต่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือผลักดันให้ส ำนักงบประมำณรับหลักกำรนิยำมของ ESCO และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเสนอเป็นกำรบริกำร (Service) ให้ไปอยู่ภำยใต้หมวดใดหมวด
หนึ่งของพระรำชบัญญัติงบประมำณเพ่ือกำรจัดตั้งงบประมำณและ กำรก ำกับดูแล
ติดตำมก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณค่ำบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำร
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ประเมินผล และก ำหนดกำรก ำกับติดตำมประเมินผลจะใช้คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรและก ำกับดูแลกำรส่งเสริมมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำน
ทดแทนส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน หรือ
เรียกว่ำ “คสพ.” ควบคุม และยังมีกำรตั้งกรรมกำรระดับกระทรวงก ำกับดูแลอีก
ขั้นหนึ่ง  
3) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ส ำหรับหน่วยหน่วยงำนภำครัฐ 
หำกระยะเวลำกำรคุ้มทุนของโครงกำรมำกกว่ำ 5 ปี ในกรณีที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำของงบผูกพันสัญญำนั้น พพ. จะเสนอให้ ครม. เพ่ือขออนุมัติขยำยเวลำ
ผูกผันงบประมำณเกิน 5 ปี เป็นรำยมำตรกำร  
4) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO) ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ใน
ลักษณะติดตั้ง Solar Rooftop เพ่ือประหยัดค่ำไฟฟ้ำ ถือเป็นกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทน ได้ถูกก ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผน PDP2018/AEDP 2018 ซึ่ง
จำกำรคำดกำรณ์ในระยะแรกจะเป็นกำรส่งเสริมด้ำนอนุรักษ์พลังง ำนให้มี 
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนก่อนแล้วจึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  ทำให้
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน ทดแทนมีปริมำณไม่มำกจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนทั้ง 
2 แผน  
5) กำรด ำเนินกำรมำตรกำร ESCO ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พพ. ได้มีหนังสือถึง
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และ สคร. จะขอนำเข้ำที่
ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย เพ่ือขอคำวินิจฉัยต่อไป 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)  
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กำรมีส่วนร่วมของเอกชนไทย ที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
ยังคงมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ควรส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีให้มำกขึ้น 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนสนับสนุนกำรลงทุน กำร
เจรจำนักลงทุนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีถึงควำมพร้อม ผลิตภัณฑ์และแผนลงทุน 
มูลค่ำกำรลงทุน และกำรต้องกำรสนับสนุน อำทิ กำรจัดหำพ้ืนที่ กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำ 

2) ควรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำส ำหรับต่อยอดกำรน ำปำล์มน้ ำมันเอทำนอล  
มำเป็นวัตถุดิบขั้นต้นส ำหรับอุตสำหกรรมใหญ่ คลัสเตอร์ปิโตรเลียมปปิโตรเคมี – 
ปำล์มน้ ำมัน - Methyl Ester B100 – ไบโอดีเซลและโอเลโอเคมิคอล (Oleo 
Chemicals) เนื่องจำกเป็นกำรใช้ผลิตผลทำงกำรเกษตรที่มีอยู่ในประเทศมำสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมในอุตสำหกรรมได้มำกกว่ำกำรน ำมำเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพที่ประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจไม่ได้ไปสู่เกษตรกรอย่ำงแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)  

ผลกำรศึกษำโครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  4 
ในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก และพ้ืนที่ที่มีศักยภำพเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจใน
อนำคต ในกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำ จำกกำรวิเครำะห์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและตลำดในอนำคตทำให้ได้กลุ่มผลิตภัณฑ์  
ที่เหมำะสมกับกำรลงทุน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Petrochemicals) 
ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม (Auxiliary chemicals) และผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based 
products) โดยผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมชีวภำพแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ  
1) เคมีชีวภำพ (Biochemicals)  
2) พลำสติกชีวภำพ (Bioplastics)  
3) เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuels)  
เนื่องจำกไทยมีศักยภำพสูงในกำรผลิตวัตถุดิบชีวภำพ  กำรส่งเสริมให้เกิด
อุตสำหกรรมชีวภำพจะสอดคล้อง กับแผนพลังงำนชำติในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก รวมทั้งกำรศึกษำได้เสนอนโยบำยในกำรขับเคลื่อน Circular 
Economy ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นเครื่องมือในกำรลดกำรทำ
ลำยสิ่งแวดล้อม และสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมในเวลำเดียวกัน ส่งเสริมกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
คำร์บอนต่ำและเชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) ในภำคขนส่งในสัดส่วนที่เหมำะสม 
เป็นหนึ่งในกรอบกำรจัดท ำแผนสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนตำมแนวทำง 4D1E ตำมแผน
พลังงำนชำติ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ ให้มีควำมต่อเนื่องและไม่เกิดกำรหยุดชะงัก ในช่วงกำร
เปลี่ยนผ่ำนจำกผู้รับสัมปทำนรำยเดิมไปสู่ผู้รับสัญญำรำยใหม่ ยังคงมีปัญหำในกำร
เข้ำพ้ืนที่เพ่ือเตรียมกำรผลิต และส่งผลให้กำรผลิตก๊ำซที่มีแนวโน้มว่ำจะลดลง 
อย่ำงไรก็ตำมจึงมีกำรจัดหำก๊ำซจำกต่ำงประเทศและกำรผลิตจำกแหล่งอ่ืนมำ
เพ่ิมเติม ซึ่งเกิดควำมต่อเนื่องได้ระดับหนึ่งเพ่ือรักษำควำมมั่นคงทำงระบบพลังงำน
ได้ โดยมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนในระดับปำนกลำง  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ มำท ำกำรตรวจสอบสภำพ
สิ่งติดตั้งโดยไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมและกำรผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทำน ใน
สัมปทำนที่จะสิ้นอำยุในปี พ.ศ. 2565-2566 (กลุ่มแหล่งก๊ำซเอรำวัณ และกลุ่ม
แหล่งก๊ำซบงกช) ตำมจ ำนวนสิ่งติดตั้งภำยใต้มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 24 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 235 รำยกำรสิ่งติดตั้ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษำพร้อมเจ้ำหน้ำที่กรม
เชื้อเพลิงธรรมชำติได้ เข้ำร่วมตรวจประเมินสภำพแล้วเสร็จครบทุก 235 รำยกำร
แล้ว ณ วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงรอผลกำรวิเครำะห์ใน
รำยละเอียดต่อไป 

2) กำรส่งเสริม Regional LNG Trading Hub หำกกระทรวงมีกำรพิจำรณำเห็นว่ำ
กิจกรรมดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ควรเร่งด ำเนินงำนให้มีกำรปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเปิดอโอกำสให้บริษัทเอกชนรำยอ่ืนสำมำรถเข้ำ
ใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนพลังงำน (Third Party Access) เพ่ือทดสอบกำรด ำเนิน 
งำนในรูปแบบ LNG Hub อย่ำงเท่ำเทียม หำกภำครัฐประเมินโครงกำร LNG Hub 
แล้วพบว่ำ สภำวกำรณ์ในปัจจุบันยังไม่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำ LNG Hub ที่มี
ผู้ประกอบกำรเอกชนรำยอ่ืน ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม ก็อำจพิจำรณำยกเลิกโครงกำร
ดังกล่ำวจำกประเด็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
(Big Rock) ในโอกำสต่อไป 

กำรสร้ำงโอกำสให้ประเทศไทยกลำยเป็น Regional LNG Trading Hub  
มีส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนนโยบำย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรส่งเสริมกำรแข่งขัน
ในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ระยะที ่2 ก่อนจะเปิดเสรีกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยจะเปิด
ให้มีผู้จัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ (Shipper) ให้มำกขึ้น เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ของตลำดกำรแข่งขันและกำรนำเข้ำ LNG รวมทั้งเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนก๊ำซ
ธรรมชำติ ทั้งระบบโครงข่ำยท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และ LNG Terminal ซึ่งได้มีกำร
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน เพ่ือรองรับกำรเปิดเสรีกิจกำร
ก๊ำซธรรมชำติ ขณะที่กำรด ำเนินโครงกำร Regional LNG Hub ภำยใต้โครงกำร 
ERC Sandbox ส่งเสริมโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
(ส ำนักงำน กกพ.) ที่ได้คัดเลือกบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมโครงกำร 
และท่ีผ่ำนมำมีกำรด ำเนินกำรทดสอบกำรทำ LNG Reloading เชิงพำณิชย์ไปแล้ว 
1 เที่ยวเรือ เมื่อวันที่ 25-26 มกรำคม 2564 ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรประสบผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กกพ. ได้
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ด ำเนินกำรร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำเพ่ือท ำกำรศึกษำ
เรื่องแผนกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงใน
กำรซื้อขำย LNG ของภูมิภำค และคำดว่ำผลกำรศึกษำจะแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 
2564 โดย สนพ. จะนำมำวิเครำะห์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำนโยบำยและ
เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นศูนย์กลำงกำรซื้อ-ขำย LNG ในภูมิภำค (Regional LNG 
Trading Hub) ต่อไป 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ฉบับ 2561 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กิจกรรมที่ 1 กำรปรับโครงสร้ำงตั้งกองบริหำรสัญญำระบบสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract: PSC) มีข้อเสนอแนะที่ต้องเร่งรัด ดังนี้ (1) ควร
ริเริ่มเริ่มกำรจัดตั้งหน่วยงำน ให้สำมำรถท ำหน้ำที่แทนกองบริหำรสัญญำ PSC เพ่ือ
ท ำหน้ำที่ในบริหำรงำนได้อย่ำงครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ไปสู่กำรก ำกับดูแลใน
ขั้นปลำยน้ ำ เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรบริหำรจัดกำรสัญญำทั้งสำมรูปแบบ 
(สัมปทำน แบ่งปันผลผลิต จ้ำงบริกำร) และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนให้
เพ่ิมมำกข้ึน โดยเป็นหน่วยงำนที่สำมำรถท ำกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในสัญญำที่มีมูลค่ำสูง
ได้อย่ำงคล่องตัวมำกขึ้น มีกฎ ระเบียบ ที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนตลอดจนเป็น
หน่วยงำนที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้ 
(2) หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น ควรเป็นหน่วยงำนที่สำมำรถคัดเลือกหน่วยงำนอ่ืน หรือท ำ
กำรจัดตั้งหน่วยงำนเพ่ือเข้ำไปด ำเนินงำนภำยใต้หลักกำรร่วมลงทุนของรัฐ (State 
Participation) หรือเป็นหน่วยงำนน ำร่องในกำรทดสอบกำรด ำเนินงำนในหลักกำร
ร่วมลงทุนและเป็นหน่วยงำนที่จะเข้ำร่วมกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่อ้ำงสิทธิไหล่ทวีปทับ
ซ้อน ไทย กัมพูชำ ตลอดจนพัฒนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ระบบจ้ำงบริกำรที่
จะเกิดขึ้นในอนำคต ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560(3) สนับสนุนกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกิจกำรปิโตรเลียม
ของประเทศ 

1) กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ (ชธ.) ตั้งกองบริหำรสัญญำ PSC ภำยในแล้ว อยู่ระหว่ำง
กำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรสัญญำแบ่งปันผลผลิต โดยมีกำรศึกษำ
วิเครำะห์ถึงรูปแบบต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรก ำกับดูแล (Regulator) และกำรด ำเนินงำน 
(Operation) เพ่ือคัดเลือกรูปแบบของหน่วยงำนที่เหมำะสมในกำรก ำกับดูแลและ
กำรด ำเนินงำน รวมถึงออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flowcharts)  และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำร
สัญญำแบ่งปันผลผลิต นอกจำกนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติยังอยู่ระหว่ำงกำ ร
จัดระบบโครงสร้ำงองค์กรและแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ให้สอดคล้องกับภำรกิจที่
เพ่ิมข้ึน โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

2) กิจกรรมที่ 2 สร้ำงกติกำ (Code of Conduct) เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยนโยบำย-ก ำกับ-ปฏิบัติ กระทรวงพลังงำนต้องก ำหนด KPI 
เพ่ือติดตำมทำงกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยนโยบำย หน่วยก ำกับและหน่วยปฏิบัติ
ของกระทรวงพลังงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ิม

พลังงำนจัดตั้งคณะกรรมกำรสร้ำงกติกำ (Code of Conduct) ในกำรก ำหนด
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน ลดควำมซ้ ำซ้อน
ของบทบำทระหว่ำงหน่วยงำนนโยบำย หน่วยงำนก ำกับ และหน่วยงำนปฏิบัติ 
และจัดท ำระบบ KPI ติดตำมประเมินผล กกพ. เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกระทรวง
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนมำกยิ่งขึ้นรวมทั้งกำรพิจำรณำ
โครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจ และภำรกิจกำรปฏิบัติงำนร่วมกันเพ่ือสร้ำงควำม
ชัดเจนและลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับติดตำมประเมินผล โดย รมว.เห็นชอบให้หน่วยงำน
น ำไปปฏิบัติแล้ว 

3) กิจกรรมที่ 3 ปรับลดระยะเวลำกำรอนุมัติปอนุญำตกระทรวงพลังงำน กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ ควรร่วมหำรือดังนี้ (1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
จัดท ำ SEA EIA EHIA ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (2) กำรจัดตั้งหน่วยงำนอิสระเพ่ือให้เกิดกำร
ยอมรับในทุกภำคส่วนเกี่ยวกับกำรจัดท ำ SEA EIA EHIA 

กำรปรับกระบวนกำรจัดท ำและอนุมัติกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
แล้วเสร็จ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กิจกรรมที่ 1 ปฏิรูปให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะต่อภำครัฐ
อย่ำงเป็นทำงกำรในรูปคณะที่ปรึกษำหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรของภำคประชำ
สังคม และกิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและสร้ำงระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทุกองค์กรในกระทรวงพลังงำนควรด ำเนินกำรดังนี้  
1.1) ควรประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกและคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรตั้งคณะกรรมกำร
ภำคประชำสังคมให้ประชำชนทั่วไปรับทรำบเพิ่มเติม  
1.2) ควรทบทวนหลักเกณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคณะกรรมกำรภำค
ประชำสังคมเพ่ิมเติม 

1) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนเห็นชอบหลักกำรและลงนำมน ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้ว  มีกำรรับสมัครกรรมกำรภำคประชำสังคม 
(ขยำย 2 รอบ หมดเขต 22 มี.ค. 64) มีผู้สมัคร 6 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ผลิตปผู้
จ ำหน่ำยพลังงำน 3 รำย กลุ่มผู้ใช้ปผู้บริโภคพลังงำน 2 รำย และกลุ่มวิชำกำร 1 
รำย ซึ่งไม่ครบตำมองค์ประกอบผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมกำรภำคประชำสังคม
ที่ก ำหนดไว้ กลุ่มละ 3 คน จึงมีมติให้แจ้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
พลังงำนพิจำรณำต่อไป 
2) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนด ำเนินกำรแล้ว โดยศึกษำควำมเหมำะสม
บริษัทวิสำหกิจเพ่ือสังคมในพ้ืนที่ของนิคมอุตสำหกรรม มำบตำพุด จ.ระยองแล้ว
เสร็จ และน ำเสนอผลกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำนแล้ว 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 9 ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ควรเร่งรัดคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงสร้ำงควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนให้แก่เกษตร
ด้วยโรงไฟฟ้ำชุมชนชีวมวล จัดท ำข้อมูลก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรปลูกไม้โตเร็ว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควรก ำหนดแผนงำน (Action Plan) ให้ชัดเจน 
2) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก (พพ. สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สถำบันกำรเงิน และ
โรงไฟฟ้ำ) ควรเร่งรัดจัดท ำมำตรฐำนและรำคำกลำงของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
ให้แล้วเสร็จแล้วใช้เป็นมำตรฐำนกลำง 
3) พพ. ควรพิจำรณำด ำเนินกำรควบคู่ไปกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐำนรำก ซึ่งคณะกรรมำธิกำร มีข้อเสนอแนะในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชุมชนฯ  
 

1) พพ. ได้สำรวจรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรใช้ไม้สับเพ่ิมเติมของโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งผลข้อมูลจำกกำรสำรวจไปยังองค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้และกรมป่ำไม้เพ่ือใช้ประกอบในกำรส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ำชีวมวล ปัจจุบันได้ส่งแบบสอบถำมส ำหรับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลโดยอ้ำงอิงข้อมูลกรมโรงงำนที่มีให้บริกำรใน 
https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=data1search โดยใช้คำ
ค้นคือ ไม้สับ ชีวมวลอัด ชีวมวลอัดแท่ง และชีวมวลอัดเม็ด ซึ่ง พพ. ได้รวบรวม
และจัดส่งแบบสอบถำมดังกล่ำวไปจ ำนวน 360 รำย  
2) พพ. ได้ท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิม Plant Factor ของโรงไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่ง
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และมีกำรศึกษำจัดท ำร่ำงมำตรฐำนเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ยกเรื่องเพ่ือส่งไปยังส ำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3) พพ. ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับนโยบำยโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก และ
บรรจุกำรด ำเนินกำรจัดตั้งโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำกที่ใช้ไม้โตเร็วเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้ประกำศรำยชื่อ
ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำด้ำนเทคนิค โครงกำร
โรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก (โครงกำรนำร่อง) เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2564) 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กระทรวงมหำดไทยควรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรขยะให้กับผู้ว่ ำรำช 
กำรจังหวัด เพ่ือควำมคล่องตัวและรวดเร็ว และควรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลุ่ม
พ้ืนที่เร่งด่วนที่มีศักยภำพในกำรน ำขยะเป็นเชื้อเพลิง  เพ่ือผลิตไฟฟ้ำให้มีควำม
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2) กระทรวงพลังงำนควรเร่งประสำนกับส ำนักงำน กกพ. เพ่ือก ำหนดขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ปเงื่อนไข และอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกขยะให้ชัดเจน 
3) ควรก ำหนดอัตรำค่ำก ำจัดขยะให้ชัดเจน และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

1) โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เพ่ือจัดตั้งโรงไฟฟ้ำขยะชุมชน ก ำลังกำรผลิตรวมทุกโครงกำร 330 เมกะ
วัตต์ แบ่งตำมสถำนภำพโครงกำร สรุปได้ดังนี ้
- โครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว จ ำนวน 1 โครงกำร ก ำลัง
กำรผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ 
- โครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยแล้ว 
จ ำนวน 23 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตรวม 234.70 เมกะวัตต์ 
- โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลำงจัดกำรสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย จ ำนวน 5 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตรวม 41.60 เมกะวัตต์ 
- โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ จ ำนวน 4 
โครงกำร ก ำลังกำรผลิตรวม 33.70 เมกะวัตต์ 
ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงพลังงำนอยู่ระหว่ำงเตรียมจัดท ำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำ เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) 
และ คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) พิจำรณำอนุมัติก่อนเสนอให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนเปิดรับซื้อไฟฟ้ำจำกขยะชุมชนต่อไป  
ส ำหรับอัตรำค่ำก ำจัดขยะ (Tipping Fee) นั้น ก ำหนดโดย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) แต่ละแห่ง ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมต้นทุนในกำรด ำเนินกำรแต่ละ
พ้ืนที ่
2) พพ. และ สนพ. อยู่ระหว่ำงวิเครำะห์และก ำหนดอัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกขยะ
ชุมชนในรูปแบบ FiT 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 11 ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ส ำนักงำน กกพ. ควรเร่งรัดด ำเนินกำรเสนอเรื่องกำรส่งเสริมกำรติดตั้งโซลำร์รูฟ
อย่ำงเสรีต่อคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กบง.) เพ่ือให้มีกำรก ำหนดนโยบำยที่
ชัดเจน และสำมำรถด ำเนินกำรออกระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งประสำนและ
สนับสนุนให้หน่วยงำนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
2) ควรให้หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรศึกษำปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ
ต่ำง ๆ ให้สำมำรถเลือกอ ำนวยต่อกำรซื้อขำย ระหว่ำงเอกชนด้วยกัน (Third Party 
Access: TPA)  และเพ่ือให้ประชำชนที่ติดตั้งโซลำร์รูฟเสรีสำมำรถน ำไฟฟ้ำส่วนที่
เหลือมำขำยให้กับผู้รับซื้อที่เป็นเอกชนด้วยกันได้ 
3) ควรเร่งรัดกำรด ำเนินกำร ERC Sandbox ที่เกี่ยวข้องให้เกิดควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ซึ่งผลกำรศึกษำจำก ERC Sandbox ดังกล่ำว จะเป็นส่วนประกอบส ำคัญในกำร
ปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรสนับสนุนกำรติดตั้งโซลำร์รูฟเสรีต่อไป 
4) กระทรวงพลังงำน ควรเร่งรัดทบทวนตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลัง ใน
ประเด็นที่ว่ำ “ปัจจุบันหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดของ
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ให้มีข้อยุติที่ชัดเจน และหำกได้ข้อยุติอย่ำงไร
ควรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนได้รับทรำบ 

คณะอนุท ำงำนขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปพลังงำนด้ำนพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงำน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 พพ. 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลักในข้อเสนอ “เชิญชวนให้ติดตั้งโซลำร์รูฟ” 
และท่ีผ่ำนมำ พพ. ไดด้ ำเนินกำร ดังนี้  
(1) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พพ. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
เพ่ือส่งเสริม กำรอนุรักษ์พลังงำน เพ่ือด ำเนินโครงกำร Solar to Social เป็นกำร
ผลิตและเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรพัฒนำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็นกำรปฏิรูปพลังงำนเรื่อง โซลำร์รูฟเสรี ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
ซึ่งจะนำไปสู่กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสร้ำงภำพลักษณ์เชิงบวก
ในกำรสื่อสำรกับสำธำรณะชน  
(2) ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2563 พพ. ได้นำส่งเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้และ
รำยกำรสำรคดี ในโครงกำร Solar to Social ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่
หน่วยงำนอ่ืน ได้แก่  กรมประชำสัมพันธ์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมกำรปกครอง 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
(3) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พพ. ได้จัดท ำและส่งข้อเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับ
กำรสนับสนุน งบประมำณจำกกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ในกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะและควำมเข้ำใจที่ ถูกต้องให้แก่หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข
และด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่ขยำยผลแก่บุคลำกรในหน่วยงำน บุคคลและ
ชุมชนอ่ืนๆ ที่มีควำมสนใจ หำกแต่ พพ. ไม่ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
ด ำเนินโครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  
(4) พพ. ได้ให้กำรสนับสนุนข้อมูล องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพลังงำนแสงอำทิตย์ ผ่ำน
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 11 ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น กำรโทรศัพท์ติดต่อสอบถำม เป็น
ต้น  
ส่วนแนวทำงกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไปนั้น พพ. มีแผนจะจัดท ำและส่งข้อเสนอ
โครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนในปีงบประมำณถัดไปและจะให้กำรสนับสนุนข้อมูล องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
พลังงำนแสงอำทิตย์ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไปใน
อนำคต ขณะเดียวกัน กกพ. ได้ออกระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำตำมนโยบำยกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคำ และเพ่ือเป็น
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโซลำร์ภำคประชำชน กรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน ไปปรับปรุงกำรขอจดแจ้งยกเว้นกำรขอรับใบอนุญำต โดยลด
เอกสำรและขั้นตอนกำรจดแจ้งยกเว้นเพ่ือเป็นกำรอ ำำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว โดยเห็นควรทบทวนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำมข้อเสนอ
ของส ำนักนำยกรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ชัดเจน 
เห็นควรทบทวนตำมข้อเสนอของกระทรวงกำรคลัง เนื่องจำกปัจจุบันหน่วยงำน
สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัดของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 
พพ.ด ำเนินโครงกำร Solar to social โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำนเสร็จเรียบร้อย กำรด ำเนินงำนต่อไป 
จะประสำนงำนและสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินงำนตำมแผน 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 12 ปฏิรูปพลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) ส ำหรับกรอบแผนพลังงำนชำติ (National Energy Plan) โดยก ำหนด
เป้ำหมำยมุ่งสู่พลังงำนสะอำด ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ภำยในปี 2580 เห็นว่ำ ในกรณีที่มีกำรตั้งเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ควรก ำหนดสัดส่วนกำรใช้ระบบกำรขนส่งแต่ละประเภทเพ่ือ
ก ำหนดชนิดเชื้อเพลิง เพ่ือให้มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนได้เป็นรูปธรรมควรเร่งพัฒนำให้
แผนงำนส ำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้กำรปฏิรูปบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ 
2) กำรด ำเนินงำนยังขำดกำรบูรณำกำรจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพำะกระทรวงคมนำคม ส่งผลให้กำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนไม่มีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น กำรก ำหนด
รูปแบบกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดชนิดเชื้อเพลิงและกำร
จัดหำเชื้อเพลิงที่อยู่ภำยใต้ภำรกิจของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ส่งผลให้ขำด
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

1) คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้พิจำรณำเห็นชอบกรอบแผน
พลังงำนชำติ (National Energy Plan) เมื่อเดือนสิงหำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ  
ซึ่งได้ก ำหนดแนวนโยบำย ภำคพลังงำน โดยมีเป้ำหมำยสนับสนุนให้ประเทศไทยสำมำรถ
มุ่งสู่พลังงำนสะอำด และลดกำรปลดปล่อย ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutrality) ภำยในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ทั้งนี้ กพช. ได้มอบหมำยให้กระทรวง
พลังงำนด ำเนินกำรระยะเร่งด่วน อำทิ (1) จัดท ำแผนพลังงานชาติ ภำยใต้กรอบนโยบำยที่
ท ำให้ภำคพลังงำนขับเคลื่อนภำคเศรษฐกิจให้สำมำรถรองรับแนวโน้มกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่
ระบบเศรษฐกิจคำร์บอนต่ ำ Neutral-Carbon Economy ได้ในระยะยำว (2) พิจำรณำ
เพ่ิมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดในรูปแบบต่ำงๆ และปรับลดสัดส่วนกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล ภำยใต้ PDP2018 rev.1 ในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2564-
2573) ตำมควำมเหมำะสม โดยให้น ำหลักกำรวำงแผนเชิงควำมน่ำจะเป็นโอกำสเกิดไฟฟ้ำ
ดับ (LOLE) มำใช้เป็นเกณฑ์ แทนก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรอง (Reserve Margin) ซึ่งไม่สะท้อน
ผลจำกควำมไม่แน่นอนของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่สูงขึ้นได้ (3) ปรับปรุง
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พ้ื น ฐ ำ น ร ะ บ บ ส ำ ย ส่ ง แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย ไ ฟ ฟ้ ำ ใ ห้ มี ค ว ำ ม ยื ด ห ยุ่ น  
มีประสิทธิภำพ และครอบคลุมพ้ืนที่ศักยภำพของพลังงำนหมุนเวียนในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือ
รองรับปริมำณก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในอนำคต และสำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรผลิตไฟฟ้ำได้อย่ำงทันท่วงทีโดยไม่กระทบกับควำมมั่นคงของประเทศ 
2) กระทรวงพลังงำนปรับปรุงกฎระเบียบของกองทุนอนุรักษ์พลังงำน ที่แต่เดิมก ำหนดให้
ใช้เพื่อสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำนเท่ำนั้น เพื่อให้สำมำรถใช้สนับสนุนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนได้ 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

1) กระทรวงมหำดไทย โดยคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรควรเร่งรัดพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบกฎกระทรวงฯ โดยเร็ว เพ่ือให้หน่วยงำนปฏิบัติสำมำรถบังคับใช้ได้
จริง ปัจจุบัน แม้กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้เมื่อ 13 มีนำคม 2564 แต่ไม่สำมำรถ
บังคับใช้ได้จริง เนื่องจำกคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรยั งไม่พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ หำกคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมีควำมกังวลในประเด็นใด เช่น 
บทลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรไม่เหมำะสมกับ BEC หรือ
ประเด็นเกี่ยวกับมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพ่ือกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหมวดที่ 2 ของกฎกระทรวง เป็นต้น ก็สำมำรถท ำเป็นข้อ 
สังเกตเสนอไปยังรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำต่อไปได้ 
2) กระทรวงมหำดไทย ควรอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ที่ก ำหนดให้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ด้วยอีกหนึ่งกระทรวงประกอบมำตรำ 19 และมำตรำ 20 ของพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว ในกำรยึดโยงกำรใช้อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร เพ่ือ
ด ำเนินกำรออกเป็นประกำศกระทรวงเพ่ือรองรับกฎกระทรวง BEC และเห็นว่ำ
บทลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรมีควำมรุนแรง ไม่เหมำะสมกับ
กำรบังคับใช้กับกำรอนุรักษ์พลังงำน ดังนั้น มท. ควรออกประกำศปมีหนังสือเวียน
ไปยังหน่วยงำนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือออกเป็นข้อเทศบัญญัติให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันเพ่ือก ำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่อง BEC โดยเฉพำะให้มีควำมเหมำะสม
ตำมเจตจ ำนงของกฎกระทรวง BEC  

อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน  
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

คณะกรรมกำรนโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งด ำเนินกำรตำม
กรอบแนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตยำน
ยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนในประเทศไทย และแผนกำร
เปลี่ยนผ่ำนไปสู่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ เช่น ด้ำนมำตรกำร
ทำงภำษี ด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมแบตเตอรี่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ด้ำน
กำรศึกษำและวิจัย เป็นต้น 

เนื่องด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำน จึงได้มีค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 
38ป2563 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ ครั้งที่ 1ป2563 เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563 ได้พิจำรณำ 
Roadmap ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ และมำตรกำรกระตุ้นตลำดในประเทศ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยปี ค.ศ. 2030 มีกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ 30% ของกำรผลิตรถยนต์ทั้งหมด 2.5 ล้ำนคัน โดยแบ่ง
เป้ำหมำยเป็น 3 ระยะ ซึ่งเป้ำหมำยในระยะยำว ปี ค.ศ.2030 จะมีกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ 750,000 คัน 
นอกจำกนั้นยังมีกำรพิจำรณำมำตรกำรน ำร่องกำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ หนึ่งในมำตรกำรนั้น คือ กำร
น ำร่องใช้งำน Smart City Bus เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงยำนยนต์ไฟฟ้ำ และส่งเสริมผู้ผลิตไทย น ำร่องพัฒนำรถ
ประจ ำทำงสำธำรณะไฟฟ้ำร่วมกับภำคเอกชน เริ่มจำกรถเมล์ ขสมก. และรถบัส ในสนำมบิน โดยมอบหมำยให้
กระทรวงคมนำคมเป็นผู้ด ำเนินกำร ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำในกำรคมนำคม
ของประเทศ ซึ่งแต่งตั้งโดยค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 157ป2563 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 โดยมี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร       ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำในกำรคมนำคมของประเทศ ครั้งที่  1ป2563 เมื่อวันที่ 11 
สิงหำคม 2563 ที่ประชุมได้รับทรำบกรอบแนวทำงกำรพิจำรณำ Demand ยำนยนต์ไฟฟ้ำในภำคคมนำคมว่ำ  
รถโดยสำร (ประจ ำทำง+ไม่ประจ ำทำง+ส่วนบุคคล) เชื้อเพลิงดีเซล ที่มีระยะทำงรวมกำรให้บริกำรไม่เกิน 250 
กิโลเมตรต่อวัน มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกที่จะพัฒนำให้เป็นยำนยนต์ไฟฟ้ำจ ำนวนประมำณ 126,342 คัน 
และปัจจุบันควรเน้นรถโดยสำรเชื้อเพลิงดีเซล (ขสมก.) เป็นหลักก่อน และมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรไป
ปรับปรุงกรอบแนวทำงตำมควำมเห็นของที่ประชุม ทั้งนี้ ตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) จะมีกำรจัดหำรถโดยสำรใหม่ ซึ่งเป็นกำรเช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไฟฟ้ำ (EV) จ ำนวน 
2,511 คัน ถือได้ว่ำได้เริ่มต้นด ำเนินกำรขับเคลื่อนยำนยนต์ไฟฟ้ำตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรทั้ง 2 คณะ
ดังกล่ำว 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 

ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน ควรก ำหนดกรอบเวลำในกำรจัดท ำแผนให้ชัด 
เจน เพ่ือให้ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ  

กำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกำรกักเก็บพลังงำนครั้งที่  
1/2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมกำรฯ เห็นชอบ
กรอบแนวทำงกำรส่งเสริม ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรส่งเสริมกำรใช้  
(2) กำรส่งเสริมกำรผลิต (3) กำรพัฒนำปปรับปรุงมำตรฐำนและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และ (4) กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำและสร้ำงบุคลำกร และให้จัดท ำ
รำยละเอียดเป้ำหมำยกำรส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงำน เพ่ือเสนอคณะ
กรรมกำรฯ พิจำรณำต่อไป เมื่อได้เป้ำหมำยที่ชัดเจนแล้ว จึงด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ภำยใต้โครงกำรศึกษำเพ่ือ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตระบบกักเก็บพลังงำนประเภท
แบตเตอรี่ ซึ่งจะจัดท ำข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงกำรวำงแผนด้ำนพลังงำน ให้มี
กำรน ำระบบกักเก็บพลังงำนมำใช้ในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของประเทศ 
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11. ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ข้อเสนอแนะภาพรวม ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) กิจกรรมปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) และการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาจุดอ่อนและอุปสรรค
ของการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ระบุให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อการสร้าง
ความมีคุณธรรม ความโปร่งใสภาครัฐ 

ส านักงาน ป.ป.ช. และ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการ
ประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดการอบรมและประชาสัมพันธ์แก่ทุกภาคส่วน 
เพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ เพ่ือเป็นการยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) และการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) 

2) ศูนย์กลางข้อมูล (Clearing House) ท าหน้าที่ประสานและเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจากกรณีศึกษาของต่างประเทศที่มีเครือข่ายประชาชน
สามารถต่อต้านการทุจริตได้เป็นผลส าเร็จ โดยเฉพาะการทุจริตในระดับผู้น า
ของประเทศ และพัฒนาศูนย์กลางดังกล่าวให้สามารถรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน จัดกลุ่มและประเภทเรื่องร้องเรียนตามแต่ละหน่วยงานที่อาจมีการ
ร้องเรียนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก เพ่ือการเฝ้าระวังการทุจริตได้อย่างมี
ระบบ ท าให้มีผลกระทบต่อสังคม โดยส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. ต้องจัดให้มีกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูปประเทศกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเสนอ ร่าง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกทั้งส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพ่ิมเติมกิจกรรมและก าหนดช่วงระยะเวลาเป็นรายเดือนใน
การด าเนินการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล (Open Data) ทั้ง 6กิจกรรม เพื่อให้สามารถก ากับติดตามความก้าวหน้า ได้อย่าง
ต่อเนื่องจนกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จด้วยแล้วและส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
แจ้งกลับมาว่าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เป็นโครงการของ สพร.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกิจกรรมทั้ง 6 ด้านที่ระบุ
ไว้เป็นมิติในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลกลางฯนี้และส่งเสริม
ให้เกิดการน าไปใช้ ซึ่งเป็นรายละเอียดตามกิจกรรมและช่วงระยะเวลาของแผนฯ 
(Action Plan) ของสพร.แล้ว 

3) การคุ้มครองพยานและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ที่ยังมิได้มีการออก
กฎหมายคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันในสังคม ซึ่งพยานไม่ทราบว่าควร

ส านักงาน ป.ป.ช. มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561 ในประเด็นการเฝ้าระวังงบประมาณ 
รายจ่ายของรัฐในร่าง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิด
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ข้อเสนอแนะภาพรวม ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ด าเนินการขับเคลื่อนในลักษณะใด และระยะเวลาของการด าเนินการใน
กระบวนการตรวจสอบการทุจริตที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จในระยะใด 
ในขณะที่ภาครัฐอาจมีมาตรการคุ้มครองเฉพาะพยานในคดีความ ดังนั้น 
ส านักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาด าเนินการในเรื่องความร่วมมือของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ผลเสียของการด าเนินงาน และกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....:ซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการป้องกันการ
ฟ้องปิดปากที่ก าหนดให้ส านักงานป.ป.ช. เป็นศูนย์กลางในการคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้ถูก
ฟ้องคดีปิดปาก ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. และพนักงานสอบสวน- มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ส านักงานคุ้มครองพยาน
ด าเนินการคุ้มครองพยานได้เองและการด าเนินการที่ผ่านมามีการปกปิดตัวตนของผู้แจ้ง
เบาะแส พยานผู้กล่าวหา รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาอย่างเคร่งครัด-มีการแต่งตั้งคณะท างาน
พัฒาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกและระบบปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส ตาม
ค าสั่งส านักงาน ป.ป.ช. ที6่30/2564 ลงวันที่ 20ตุลาคม 2564 

4) การบูรณาการฐานข้อมูลและการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ การให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ ที่มีผลต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
ประชาชน ท าให้มีการจ่ายสินบนทั้งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึงระดับนโยบาย 
โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
4.1) การก าหนดกฎระเบียบการให้บริการที่ชัดเจน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้
ดุลพินิจหรือให้ใช้น้อยที่สุด  
4.2) เร่งด าเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยี ให้ประชาชนรับ
บริการผ่านระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบการให้บริการได้ และป้องกัน
ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐได้พบกับผู้รับบริการ 
4.3) เร่งด าเนินการโครงการดิจิทัลแพลทฟอร์ม ให้สามารถให้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็ว 

ส านักงาน ป.ป.ช. มีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี2565 (โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กรในพ้ืนที่ภูมิภาคเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายในการบังคับใช้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนา
กฎหมาย) มี ร่าง พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
(แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม) ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าว มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมก าหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาเรื่องในขั้ นตอน
ต่างๆ ของการด าเนินคดี /ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบ
ติดตาม ตรวจสอบหรือแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะเพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนในกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากความล่าช้าในการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
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12. ด้านการศึกษา: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรเร่งรัดกระบวนเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของฝ่าย
นิติบัญญัติ เพ่ือน าไปสู่การประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปกลไกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 

คณะรัฐมนตรี มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต่อรัฐสภา ตาม
หนังสือ ด่วน  ที่ นร 0503/28432 ลว. 8 กันยายน 2564 ส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล กทม. 10300 ในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน 

 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) ควรเร่งขับเคลื่อนร่างแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ให้มีผลใช้
บังคับอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือด าเนินการให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล และ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 

คณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานมาปรับเพ่ิมเติมให้แผนมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และได้ขอให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในก ากับดูแล จัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ใน 2 ระยะ คือ ระยะปี 
พ.ศ. 2564 – 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลแผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 

2) ควรเร่งด าเนินการเพื่อรองรับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่ ระหว่างด า เนินการเสนอแต่ งตั้ ง
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ที่เกี่ยวข้อง และให้มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3) ควรเร่งแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่กระทบต่อเด็กปฐมวัย ทั้งในเรื่องการจัดการศึกษา และการจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งเร่งประสานการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 ได้มี
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตโค
วิด-19 ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยเสนอให้มีการ
เยียวยาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้หลักความเสมอภาค ดังนี้ 1) เด็กเยาวชน
ก าพร้าเนื่องจากโควิด-19 ควรไดร้ับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเพ่ือยังชีพจนส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) เด็กเยาวชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ควรได้รับการติดตาม
ปัญหาสุขภาพและการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3) เด็กเยาวชนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา ควรได้รับการติดตามเยียวยากลับสู่ระบบการศึกษา 4) เด็ก
เยาวชนที่ประสบปัญหาทุพโภชนาการ และ Learning Loss ควรได้รับการติดตาม
และเยียวยาเป็นรายบุคคลจนพัฒนาการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 5) รัฐบาลควรเตรียม
กรอบงบกลางส ารองฉุกเฉินเพ่ือเยียวยาประชากรเด็กเยาวชนที่อาศัยอยู่ ใน
ครัวเรือนยากจนและยากจนพิเศษราว 2 ล้านคน ต่อเนื่องระหว่างปีการศึกษา  
2/2564 - 1/2565 ไม่ต่ ากว่า 6,000 ล้านบาท และการเยียวยาทั้งหมดควรมีการ
เก็บข้อมูลรายบุคคลและครัวเรือน เพ่ือสนับสนุนการวางระบบหลักประกันโอกาส
ทางการศึกษา และระบบเฝ้าระวังฯ ต่างๆ ในอนาคต 
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) พันธกิจที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา มี
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ คือ ควรปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการในการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดระบบนิเวศรอบสถานศึกษา
เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ระบบการสั่งการระบบการก ากับดูแลระบบ การบริหารจัดการ
หลักสูตร ระบบการบริหารงานบุคคลระบบการคลัง และการจัดสรรงบประมาณ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการศึกษา และเร่ง
ก าหนดรูปแบบการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษาสร้างความร่วมมือพ้ืนที่ระดับจังหวัดหรือชุมชนเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกัน 

ได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใน 8 
จังหวัด (จ.ศรีสะเกษ จ.กาญจนบุรี จ.ระยอง จ.เชียงใหม่ จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
และ จ.นราธิวาส) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าหน้าที่ขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาสู่เป้าหมาย โดยเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ให้มี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษาได้ เอง  โดย
กระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่สนับสนุนในเรื่องการกระจายอ านาจและให้ความ
อิสระแก่พ้ืนที่และสถานศึกษาน าร่อง และ สพฐ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้จัดท ากฎหมายล าดับรอง กฎ 
ระเบียบ ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาให้ความเห็นชอบ  นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ครั้ งที่  2/2564 ได้ พิจารณา (ร่ าง)  ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานและการบริหารจัดการในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … เพ่ือให้มี
การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
การประเมินยังคงวัตถุประสงค์ คือเพ่ือมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อม 
ๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประเมิน 5 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ทราบถึงผล
การด าเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษา การบริหารจัดการในด้านการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง และการสร้างและพัฒนากลไกในการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด

2) พันธกิจที่ 6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็น Sandbox ใน
การพัฒนาการศึกษา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ โดย
ก าหนดการด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานศึกษา และเร่งเตรียมการด าเนินการเพ่ือรองรับการก าหนดสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียนที่จะปรากฏในร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. …. 
รวมทั้งเร่งรัดการจัดท ากฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับการด าเนินงานให้ครอบคลุม 
พร้อมกับก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ืออธิบายและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พร้อมกับน าแนวทางการด าเนินการส่งเสริมให้
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษามาใช้ในการขับเคลื่อนร่วมกับการ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เนื่องจากมีกฎหมายที่เอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้ทันที พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะท าคู่มือเป็นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับ
จังหวัดเพ่ือสร้างความรับรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน 

ทิศทางและปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา(3) เพ่ือถอดบทเรียนในการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งบทเรียนในการด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง และ
บทเรียนในการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละพ้ืนที่  (4) เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และ (5) 
เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐและของเอกชน 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการเพ่ือรองรับ
กับการด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ือให้การด าเนินงานในบางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้ตาม
ก าหนดเวลาตามแผนพร้อมเตรียมการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการให้
เพียงพอและต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการด าเนินโครงการ 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) อุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการด าเนินงาน
ของอุดมศึกษาควรมีการออกแบบระบบที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยง
บูรณาการกับการท างานของการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และการ
อาชีวศึกษา ควรผลิตครูที่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนโดยใช้
ศักยภาพของคณะร่วมสอนเข้ามาด าเนินการร่วมกันในการจัดเพ่ือ
ผลิตครูที่ มีคุณภาพ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ ร่ วมมือกับคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ และคณะพลศึกษา เป็นต้น 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ได้ระบุให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจับและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญ
ศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยการปฏิรูปด้านกลไกและระบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ระบุให้มีขั้นตอน การส่งเสริม สนับสนุน 
ระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตาม
ช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่
เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น ยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร 
อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการ
จัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 

2) ระบบการศึกษาควรยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงในการเป็น
ครู  แม้มิ ได้ ส า เ ร็ จการศึ กษาจากคณะครุ ศาสตร์  และคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยตรง เช่น ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และควรด าเนินการผลิตครูโดยใช้
บทเรียนจากโครงการที่ประสบความส าเร็จในอดีตมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลิตครูในปัจจุบัน เช่น โครงการครูคืนถิ่น โครงการเพชรในตม 
เป็นต้น และควรสร้างสมดุลในการสนับสนุนการผลิตครูประจ าการ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้บทเรียน
จากโครงการที่ประสบความส าเร็จในอดีตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปด้านการปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป  
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) เป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรม โดยมีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
1.1) ควรผลักดันกิจกรรมที่จะท าให้โครงการดังกล่าว สามารถปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่
ตรงกับเป้าหมายของโครงการ (ชุมชนท้องถิ่นและ อปท. ที่เป็นต้นแบบด้านคุณ 
ธรรม 200 ชุมชน) และควรเร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว 
1.2) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการใช้การ
สื่อสารออนไลน์ หรือปรับกิจกรรมการด าเนินการให้สมัชชาคุณธรรมสามารถตอบ 
สนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ด้วย อาทิ การใช้บทบาทของ อปท. หรือชุมชน
ท้องถิ่น เข้ามาร่วมท าระบบ Community Isolation รวมทั้งการสร้างระบบเฝ้า
ระวังโรคในชุมชนโดยใช้ อสม. และเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน และหากชุมชน
สามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้ ควรสนับสนุนให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
1.3) ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่ก าหนดเอาไว้ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 

2) เป้าหมายย่อยที่ 2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด โดยมีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
2.1) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ ที่จะท าให้โครงการดังกล่าว สามารถ
ปรากฎผลสัมฤทธิ์ที่ตรงกับเป้าหมายของโครงการ (บุคคล หน่วยงาน องค์กร และ
สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด) โดยแบ่งเป็น

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
กิจกรรมย่อยภายในโครงการ เพ่ือให้ครอบคลุมเป้าหมายอย่างแท้จริง 
2.2) ควรเร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายย่อย 
โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยที่ 2.1 ที่ก าหนดว่าจะต้องมีเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณ 
ธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ ภายในเดือนกันยายน 2564 
2.3) ควรเร่งรัดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมย่อย ๆ ให้หลาก 
หลาย 

ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 

3) เป้าหมายย่อยที่ 3 เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที่ 10 
หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร โดยมีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
3.1) ควรผลักดันกิจกรรมที่จะท าให้โครงการดังกล่าว สามารถปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่
ตรงกับเป้าหมายของโครงการ (ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับ
ใช้กลไกระบบเครดิตสังคม) และควรเร่งรัดการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
รวดเร็ว 
3.2) ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งจัดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการถอด
บทเรียนกรณีศึกษาชุมชนเพ่ือพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม ระดับ
พ้ืนที่เครือข่ายทางสังคม 4 ภูมิภาค และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาแนวทางในการศึกษาแนวคิด และความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไก
ระบบเครดิตทางสังคม 
3.3) ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่ก าหนดเอาไว้ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
4) เป้าหมายย่อยที่ 4 ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิด
การผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย โดยมี
ข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
4.1) ควรเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.2) ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่ก าหนดเอาไว้ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในท่ีประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม โครงการที่อยู่ภายใต้เป้าหมายย่อยที่ 4 ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรม
บันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อาจจะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) เป้าหมายย่อยที่ 2 สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความ 
ส าคัญ และสืบสารรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตนแต่ละพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ของประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
1.1) ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
1.2) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ควรปรับรูปแบบกิจ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

401



กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
กรรมที่สามารถใช้ทรัพยากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดการสอนดนตรี
พ้ืนบ้านและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของภูมิภาคต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ โดยสามารถใช้สื่อการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  
1.3) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ควรส่งเสริมให้ปราชญ์
ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ในด้านดนตรีพ้ืนบ้านและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของภูมิ 
ภาคต่าง ๆ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  
1.4) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ควรมีพ้ืนที่ในการแสดง
ดนตรีไทยพ้ืนบ้านของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการ
ดังกล่าว โดยอาจจะประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมใน
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
1.5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒน 
ธรรม ควรพัฒนาจุดเด่นที่กรมศิลปากรด าเนินการอยู่ คือ ระบบ Virtual Tour ใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และหอสมุดแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ระบบ Virtual Tour  ในอุทยานประวัติศาสตร์นั้น มีความทันสมัย เหมาะส าหรับ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจส าหรับเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ในเป้า 
หมายย่อยที่ 2 
1.6) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒน 
ธรรม ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และนักวิชาการด้านโบราณคดี ซึ่งกรมศิลปากรสามารถบูรณาการ

ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว  

402



กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาดังกล่าวผ่านระบบการเรียนรู้ Thai Mooc เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนในกลุ่ม
เยาวชนได้ง่ายยิ่งขึ้น  
2) เป้าหมายย่อยที่ 3 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับ 
มาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ
ที่มีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนที่เป็นหลัก โดยมี
ข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
2.1) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการใช้การสื่อสาร
ออนไลน์หรือปรับกิจกรรมการด าเนินการให้สินค้าวัฒนธรรมจากย่านต่าง ๆ เข้าสู่
ระบบตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ นอกจากจะช่วยชุมชนให้มีรายได้ในช่วงดังกล่าวแล้ว 
ยังสามารถวางรากฐานให้กับการน าเสนอวัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ าสู่ระบบ
ออนไลน์ด้วย 
2.2) ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ เกิดการยอม 
รับจากคนในพ้ืนที่ มีส่วนราชการสนับสนุน และภาคเอกชนที่จะช่วยในการขยาย
ตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้น 
2.3) ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่ก าหนดเอาไว้ 
2.4) ควรเน้นเรื่องการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Branding) ของสินค้าทางวัฒน 
ธรรมเพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะการเปิดตลาดเข้าสู่ระบบตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ เพ่ือ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 
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กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
เชื่อมโยงพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้สามารถเผยแพร่งานวัฒนธรรม และกระจายสินค้าทาง
วัฒนธรรมไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
2.5) ควรระบุผลสัมฤทธิ์ในกรณีของพ้ืนที่ที่ด าเนินการส าเร็จแล้วว่ามีการด าเนิน 
การอย่างไรบ้าง วัฒนธรรมที่ถูกน าเสนอออกมาคือเรื่องใด และมีสินค้าทางวัฒน 
ธรรมใดบ้างในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งรายได้และความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 
2.6) ควรเน้นในเรื่องของการเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรมให้
มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะจัดเป็นกิจกรรมในจังหวัด อาทิ 1 จังหวัด 1 ถนนสาย
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดช่องทางการน าเสนอสินค้าวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 
2.7) ควรระบุรายละเอียดของผ้าไทยที่มีการจัดท าในหนังสือ “แนวโน้มและทิศ 
ทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2” โดยเน้นน าเสนอ
ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น เช่น ผ้ายกเมืองนคร ผ้ากาบบัวอุบล เป็นต้น 
3) เป้าหมายย่อยที่ 4 ปลอดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่เพ่ือสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม โดยมีข้อเสนอแนะ
เร่งรัด คือ ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปิน
พ้ืนบ้านแขนงต่าง ๆ ให้ร่วมคิด ก าหนดแนวทางในการปลดล็อค เพ่ือให้เกิดการใช้
อาคารสถานที่เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 
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กิจกกรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
1) เป้าหมายย่อยที่ 1 ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและ
ท้องถิ่น (Sports City) มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
1.1) ควรเร่งจัดหาอุปกรณ์กีฬาและสถานที่ในการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงโดยเร็ว 
และโดยแต่ละพ้ืนที่ควรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่าน
มาลานกีฬาในหลายพื้นท่ีที่มีอยู่เดิมได้ถูกปล่อยปละละเลยจนไม่สามารถเข้าไปเล่น
กีฬาหรือออกก าลังกายได้ และอุปกรณ์กีฬาช ารุด ไม่สามารถน ามาเล่นได้ เพราะ
ขาดงบประมาณ และผู้บริหารในพื้นท่ีไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 
1.2) ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ท าให้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ไม่เว้นแม้แต่ด้านกีฬา ดังนั้น ควรจะหาวิธี 
ด าเนินการที่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการ
กีฬาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
1.3) ควรจัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยให้ อาสาสมัครกีฬา
และผู้น าการออกก าลังกาย (อสก.) กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาในแต่ละพ้ืนที่เป็นแกนน า 
พร้อมกับสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในท้องถิ่น 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 

2) เป้าหมายย่อยที่ 2 การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์
รวม มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
2.1) ควรมีการประสานงานกันระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ กระ 
ทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความซ้ าซ้อนการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
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กิจกกรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
ราชการในการจัดท างบประมาณ และจัดท าตัวชี้วัดร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกันเพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์โครงการให้
ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนด มิติที่ 2 ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิติที่ 3 ผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงานมีประสิทธิผล มิติที่ 4 การบูรณาการ/การมีส่วนร่วม มิติที่ 
5 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย และมิติที่ 6 ผลการ
ด าเนินงานส่งผลที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 

3) เป้าหมายย่อยที่ 3 การสร้างโอกาสทางการกีฬา มีข้อเสนอแนะเร่งรัด ดังนี้ 
3.1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดท าแนวทางการเฟ้นหา การสร้าง การพัฒนา
นักกีฬาร่วมกันทุกช่วงวัยตั้งแต่กีฬาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงกีฬาอาชีพในลักษณะต่อยอด
เกื้อกูลกัน  
3.2) การให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้น ากีฬาประจ าท้องถิ่น อาทิ อสก. ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศอย่างถาวรและยั่งยืน เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาต่อ
ยอดให้บุคลากรเหล่านั้นกลายเป็นผู้สอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง 
3.3) ควรเร่งรัดให้ห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอของทุกจังหวัด โดยผู้ 
บริหารทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติจะต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
3.4) ควรจัดท าข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 
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กิจกกรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต 
อย่างมีคุณภาพ และก าหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนทั้งใน-นอกระบบโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
4) เป้าหมายย่อยที่ 5 พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและ
ภูมิภาค ควรเร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความ
พร้อมในการพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรพร้อมกับ
จัดล าดับความเร่งด่วนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการสัมพันธ์กับการ
พัฒนานักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับสากล 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
โดยได้บรรจุเป็นวาระเพ่ือทราบ ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวได้รับทราบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการด้วยแล้ว 
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