
รายงานความคืบหน้ารายงานความคืบหน้า
ในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั�งที� 15ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั�งที� 15

    สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

( เ ดือนมกราคม - มีนาคม 2565)( เ ดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

NSCR.NESDC.GO.TH



สารบัญ 

หน้า 

บทน า            1 

ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
           ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)   3 

1. ด้านการเมือง         5 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน       25 
3. ด้านกฎหมาย         49 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม        65 
5. ด้านเศรษฐกิจ         79 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      103 
7. ด้านสาธารณสุข         121 
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ      145 
9. ด้านสังคม          159 
10. ด้านพลังงาน         175 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    193 
12. ด้านการศึกษา         219 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   249 

ส่วนที่ 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   267 
ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ                      297 
           ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ     

  



 

 

 

 

 



 
 

บทน ำ 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที ่
ในการจัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือรายงานต่อรัฐสภาทราบทุกสามเดือนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เพ่ือใช้ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ซึ่งบัญญัติให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความ
สงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ส าหรับการรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ รอบเดือน
มกรำคม – มีนำคม 2565 ฉบับนี้ เป็นกำรรำยงำนฯ ครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ที่รำชกิจจำนุเบกษำได้มีกำร
ประกำศใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ เม่ือวันที่ 6 เมษำยน 2561 ต่อเนื่องมำจนถึง แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายงานฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ 270 
ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกรำคม – มีนำคม 2565) โดยแสดงความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ทั้ง 13 ด้าน รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการรายกิจกรรม  
Big Rock ที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายย่อยของความส าเร็จ (Milestone : MS) ระดับความส าเร็จตามกรอบ
ระยะเวลาแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าการด าเนินการของ
กิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย (1) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน จ ำนวน 55 กิจกรรม  
(2) กิจกรรมที่ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผน จ ำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ด้ำนกำรเมือง จ ำนวน 2 กิจกรรม  
คือ BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และ BR0104 การส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง ด้ำนกฎหมำย จ ำนวน 2 กิจกรรม  คือ BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และ BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม จ ำนวน 1 กิจกรรม คือ BR0403 การจัดหา
ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ  ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จ ำนวน 2 กิจกรรม คือ BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีม่ีประสิทธิภาพ และ BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 

ส่วนที่ 2 ควำมคืบหน้ำกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเป็น
การรายงานสถานะความคืบหน้าของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน 
รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นกลไกส าคัญใน
การเอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าของกฎหมาย สรุปได้ ดังนี้ 
(1) กฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
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ณ เดือนธันวำคม 2564 จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 
(ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) และกฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเพิ่มเติม 
จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2565 ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2565 ) และประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม 
(TPA Framework Guideline) (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) และ (2) กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร จ ำนวน 41 ฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดท า/ปรับปรุงคืบหน้ากว่ารอบรายงานที่ผ่านมา 
จ านวน 5 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย จ านวน 28 ฉบับ ที่ส านักงานฯ 
จะได้ด าเนินการประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือติดตามและเร่งรัดการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และน าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จต่อไป 

ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ที่รัฐสภำให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่อรายงานความคืบหน้าฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และครั้งที่ 14 
(เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และการ
ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 โดยส านักงานฯ จะน าประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปประกอบการติดตาม เร่งรัด และผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 
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1. ด้านการเมือง  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพระปกเกล้า 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และหน้าที่ของการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
เพิ่มข้ึน 

2. คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

3. คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

4. คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตย
ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

 

ปี 2564 : ดัชนีประชาธิปไตยประเทศ
ไทยอยู่ที่ อันดับ 72 ของโลก (6 .04 
คะแนน) 
(ที่มา : the Economist Intelligence 
Unit) 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 

MS1 

MS2 
MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีชุดความรู้เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยสถาบนัพระปกเกล้า ได้ด าเนินการ
จัดท าเนื้อหาหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เรียบร้อยแล้ว ดังนี ้
 ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning หลักสูตร  

"รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เรียบร้อยแล้ว 
โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 4 หัวเรื่อง  (Topic) ได้แก่ (1) บทน าสู่
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) พื้นฐานประชาธิปไตย 
(3) สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง (4) สถานะ บทบาท พระราช
อ านาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) จ านวน 2 หลักสูตร 

นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท าชุดเครื่องมือสื่อสารหลายรูปแบบแล้วเสร็จ 
อาทิ การผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิกประกอบเนื้อหาหลักสูตร "รู้รอบในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และการผลิตสื่อ (Tool kit) 
ส าหรับประกอบการอบรมหลักสูตรฯ ที่ได้จัดท าขึ้นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

- 

MS2 มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และระดับพื้นที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยแพร่ความรู้ทาง 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผ่านช่องทางออฟไลน์  และแพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสถาบัน
พระปกเกล้า เครือข่ายร่วมด าเนินการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชนที่เหมาะสม และมีกิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ได้แก่(1) การจัดการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ จ านวน 2 รุ่น เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักต่าง ๆ (2) ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ที่ผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณน า
หลักสูตรและสื่อความรู้ฯ ไปด าเนินการขยายผลเผยแพร่ให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ พร้อมกันทุกศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองทั้ง 56 แห่ง และ (3) 
ผู้แทนเครือข่ายวิทยากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านการอบรม
วิทยากรตัวคูณน าหลักสูตรและสื่อความรู้ฯ ไปด าเนินการขยายผลเผยแพร่ให้กับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม
อบรมวิทยากรตัวคูณ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่ต้องจัดในรูปแบบ onsite  
จึ ง จ ะ เกิ ดป ระ โ ยชน์ ต่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ 
การอบรมในการน าความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลต่อ ใ ห้กับกลุ่ ม เป้ าหมาย 
สถาบันพระปกเกล้าจึงต้องปรับเลื่อน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตาม
สถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของ 
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งช่วงการจัดอบรม
หลักสูตรน าร่อง และการจัดอบรม
หลักสูตรวิทยากรตัวคูณ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
การด าเนินการอบรมวิทยากรผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งหากเข้ารับการอบรม
วิทยากรตัวคูณแล้ว จะน าไปขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ต่อไป 

MS3 มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้บูรณาการท างาน
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ (1) ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อหาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม 
RR0101 และการบูรณาการด้านงบประมาณในการด าเนินงานร่วมกัน (2) ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ขั บ เคลื่ อนกิ จกรรม  RR0101 แ ละ  ( 3 )  อยู่ ร ะหว่ า งก า รประสาน งานกั บ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการท างานร่วมกัน โดยมีการเตรียมการจัดอบรม
วิทยากรตัวคูณและน าไปขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป 

- 

MS4 ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธปิไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ด าเนินการจัดท ารายงาน
ผลส ารวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย: จับชีพจร
ประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563 Democracy Index in Thailand: Monitoring the 
Pulse of Thai Democracy โดยจะน าข้อมูลผลส ารวจเป็นข้อมูล base line เพื่อ
ประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปี 2564 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 

1. ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์/แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการ
ของรัฐที่ได้ด าเนินการจนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น 

2 .  ค ะแน นด้ า นกา ร มี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ประชาชนของการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
เพิ่มข้ึน 

ปี 2564 : ยังคงมีการออกมาเรียกร้อง
จากประชาชนในทางนโยบายสาธารณะ
มากขึ้นทุกวัน การรวบรวมประเด็น
สาธารณะต่างๆที่ทางกลุ่มประชาชนได้
เรียกร้องไว้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  
ได้ด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดการบริการสาธารณะของไทย 
และน าไปก าหนดขอบเขต ภารกิจ หรือกิจกรรมที่ควรจัดเป็นสาธารณะใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ 

2. ด าเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบเพลต
ฟอร์มดิจิทัลให้เป็นแหล่งบริการหางานอาชะอิสระเพื่อให้บริการประชาชน 
รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การส ารวจ
และรับฟังความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรับรู้ และขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

3. ด าเนินการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดท าโครงการ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการร่วมให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่น 
ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ on-site 

4. ด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานเป็นประจ า 
อย่างต่อเนื่อง 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ท าให้เกิดความยากล าบากใน
การประสานงาน และไมส่ามารถด าเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ได ้

2. ข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยที าให้การ
สื่อสารแบบมปีฏิสัมพนัธ์ การซกัถาม 
และการให้ค าแนะน าตา่ง ๆ ยังท าได้
อย่างจ ากัด 

3. การสร้างความรบัรู้แก่ประชาชนและ
ผู้น าชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง
และระดมความคิดเห็นของภาครัฐ ซึ่ง
รูปแบบและช่องทางการสื่อสารใน
ปัจจุบนัไมไ่ด้รับความสนใจเทา่ที่ควร 

4. การถูกตัดลดงบประมาณหรือไม่ได้รับ
การจัดสรร สร้างความท้าทายในการ
ด าเนินงานบางแผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
ไม่มีประสทิธิภาพ หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น การด าเนนิการ
ศึกษาเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง
ของการจัดท าข้อเสนอเพื่อยกระดับการ
มีส่วนร่วมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 
พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS2 ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อให้ประชาชน 
หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 อันเป็นไปตามบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง 
ได้แก่ 1) ผ่านเว็บไซต์ www.law.go.th และ www.opm.go.th และ 2) ผ่าน
หนังสือส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ ฯ จาก
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ้นสุดกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 
มีนาคม 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และ
จัดเตรียมท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19 การรับฟั งความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... จึงไม่ได้มี
การจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในรูปแบบ On site 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์
และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
ไทยลดลง 

มี ข้ อ เสนอที่ ร ะบุ แนวทา ง  กล ไก  และ
มาตรการในการสร้ า งความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 

ปี 2564 : สถานการณ์ขัดแย้งทาง
การเมืองมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัตตีปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ป.ย.ป. ด าเนิน
โครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
มาตรการ แนวทางการด าเนินการ กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ด้วยงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยปัจจุบันได้ระบุรายละเอียดแผนงานการด าเนินงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 

ด าเนินการล่าช้ากว่าที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งระบุไว้
ว่าแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 

MS2 มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้เกิด 
ความขัดแย้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ เหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง และวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งกรณีศึกษาของต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 

ด าเนินการล่าช้ากว่าที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งระบุไว้ว่า
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS7 MS4 MS3 MS5 MS6 MS1 MS2 

MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3 จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาต ิ

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ย.ป. วางแผนเพื่อด าเนินการลง
พื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส ารวจ เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เนื่องจากลักษณะของโครงการขับเคลื่อน
การสร้างความสามัคคีปรองดองฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนจะส่งผลสืบเนื่องกันไปในหลาย
เป้าหมายย่อย ท าให้การด าเนินการของ
เป้าหมายย่อยถัดไปมีความล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ 

MS4 จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ย.ป. จะเริ่มด าเนินการหลังจาก
ได้ผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็น
ปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทาง
วิชาการ เหตุการณ์ความขัดแย้งและวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และผลการด าเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส ารวจ 
เก็บข้อมูลในภูมิภาคต่าง ๆ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น และการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว 

- 

MS5 น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป.เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS6 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลกัดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 

MS7 ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองใหค้รอบคลุมทุกช่องทางการ
สื่อสาร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะเริ่มด าเนินการหลังจากได้
ข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว 

- 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง
ของประชาชน สุ จริต  โปร่ ง ใส  และ
ตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้
มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 
 

1. จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
2. จ านวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

จ านวนสมาชิกพรรคการเมือง 
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด  
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
พรรคการเมืองอยู่ในช่วงระหว่าง
หา เสี ยง เลื อกตั้ งส าหรับการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) โดยได้
จัดสรรงบประมาณพร้อมแจ้งแนวทางไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อด าเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนิน
กิจกรรม (โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS1 และ MS3) 

2. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี 
(Architype) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเกี่ยวใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลสู่การ
บรรลุเป้าหมายย่อย MS1 และ MS2 โดยมีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

2.1 การจัดประชุมความร่วมมือขับ เคลื่ อนกิจกรรมระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม สภานักเรียน และ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 155 แห่ง 

2.2 การประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษาน าร่อง (ออนไลน์) และผู้บริหารและพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
(ออนไลน์) 

2.3 ด าเนินการโอนงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้ว เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
พลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับสถานศึกษา จ านวน 
155 แห่ง ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม 

3. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยได้ด าเนินการผลิตสื่อออนไลน์ฯ และสื่อสิ่ งพิมพ์ฯ ซึ่งจะมีการ
ประเมินผลการเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับต าบล โดยได้จัดสรรงบประมาณ
พร้อมแจ้งแนวทางไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพื่อ
ด าเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS1 
และ MS4) 

 

MS2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี 
(Architype) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเกี่ยวใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน (รายละเอียดปรากฏใน 
MS1) 

2. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี โดย
มีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองภายใต้
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)  ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท ากรอบแนวการสรรหานักศึกษาอบรม การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกรอบระยะเวลาด าเนินการตามหลักสูตรเพื่อเปิดรับ
สมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 13 (พตส.13) และ (2) การเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง 

 

- 
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MS3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมหลัก 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (รายละเอียด
ปรากฏใน MS1) 

2. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยส านักพัฒนาบุคลากรได้ด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.
12) โดยด าเนินการจัดอบรมศึกษาในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ 
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารงานภายใน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดอุดรธานี และสาขาพรรคการเมือง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 
กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรู้ 
ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2565 และกิจกรรมศึกษาดูงานพรรคการเมือง 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวใช้งบประมาณประจ าปี 2564 

- 

MS4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
ด าเนินการ โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (รายละเอียดปรากฏใน MS1) โดยด าเนินการกิจกรรม ดังนี้ 

1. ผลิตสื่อออนไลน์ฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิต
สื่อออนไลน์ จ านวน 5 ชิ้นงาน และได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 คือสื่อการสอนของ
วิทยากร (YouTube) จ านวน 20 ตอน 

2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ จ านวน 4 เล่ม โดยได้ส่งต้นฉบับให้ผู้รับจ้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตและ
จัดส่ง 

3. จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับต าบล โดย
ได้จัดสรรงบประมาณพร้อมแจ้งแนวทางไปยังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด เพื่อด าเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

4. ประเมินผลสื่อออนไลน์ที่ใช้ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ โดยขอ
อนุมัติคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและจัดท ารายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) 
แล้ว 

- 
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MS5 การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นตน้ของพรรคการเมือง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรม เครือข่ายรณรงค์ความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย 
(1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม เสวนาเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชน 
จ านวน 3 รุ่น และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดด าเนินการประสานดีเจเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว (2) ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจ้างผลิตสื่อภาพรวม เพื่อพัฒนา
ช่องทางสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโครงการ ศส.ปชต. และ (3) 
ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะท างานประเมินความเข้มแข็ง
ของระบบประชาธิปไตยระดับฐานราก พร้อมจัดประชุมคณะท างานฯ 
พิจารณาร่างแนวทางการประเมิน จ านวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2565 และ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยน าผลจากการประชุม
คณะท างานฯ มาจัดท ารายละเอียดขอบเขตงานประเมิน (TOR) และขอ
อนุมัติคณะกรรมการก าหนดขอบเขตรายละเอียดการประเมิน และ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ E-Bidding 

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมือง
ของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
(โครงการจะส่งผลสู่การบรรลุเป้าหมายย่อย MS5 และ MS7) โดย (1) 
ได้รับการอนุมัติโครงการตรวจติดตามพรรคการเมือง สาขาพรรค
การเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
2565 เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ (2) ด าเนินการจัดโครงการนิเทศ
พรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประจ าปี 
2565 จ านวน 60 พรรคการเมือง 

 

1. เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 จึง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผน
กิ จกรรม  " จั ดพิ มพ์ เ อกสา รชุ ดคู่ มื อ
ปฏิบั ติ ง านพรรคการ เมื อง "  ภายใต้
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง
ใ ห้ เข้มแข็ ง  เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

2. พบว่าบางกิจกรรมด าเนินไปล่าช้ากว่า
แผนการด าเนินงานที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
จึงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรม "เสวนารวม
พล คน ศส.ปชต. "  ภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการ เมื อง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และ (2) กิจกรรม "เสวนา
แนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความ
เป็นสถาบันทางการเมือง" ภายใต้โครงการ
ส่ ง เสริมสนับสนุนพรรคการเมือง ใ ห้
เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน 
และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ภายในไตรมาส 3 ปี 2565  

ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมล่าช้าอาจไม่สง่ผล
กระทบกับการบรรลุเปา้หมายยอ่ยหาก
หน่วยงานสามารถเร่งรัดการด าเนินการได้ใน
ไตรมาสถัดไป 
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MS6 การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 
กิจกรรม การสื่อสารกับเครือข่าย ประชาชน และพรรคการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ โดยได้จัดท าคลิปวิดีโอหรือภาพกราฟิกเพื่อให้ความรู้ความเช้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จ านวน 12 เรื่อง 
พร้อมเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (โครงการนี้จะส่งผลสู่การบรรลุ
เป้าหมายย่อย MS6 และ MS7) กิจกรรมจ้างเหมาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อ Social Media Marketing 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (กิจกรรม
ของกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง) โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
และสามารถด าเนินโครงการได้ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม 2565 โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในงวดที่ 2 

- 

MS7 การเร่งรัดให้เกดิการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (รายละเอียดปรากฏใน MS6) 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของ

ประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (รายละเอียด
ปรากฏใน MS5) 

3. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) ของพรรค
การเมือง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏการรายงานความคืบหน้าของโครงการใน 
ไตรมาสนี้ 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 จึง
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม
แผนของโครงการให้ความรู้การจัดการ
เลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้หาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันพระปกเกล้า 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมี 
การประ เมินผลกระทบของร่ า ง
รัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 

มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์และเชิงวิชาการ 

วิทยากรกระบวนการมีความส าคัญซึ่งจะ
ท าให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนมีความสมบูรณ์และน าไปสู่ 
การสร้ า งความ เป็นมื ออาชีพใ ห้กับ
วิทยากรกระบวนการจะท าให้รัฐธรรมนูญ
ที่ได้มามีความพิถีพิถัน 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า ได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอ
ร่างโครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการ ที่ก าหนดให้การ
ร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดและมาตราด าเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการศึกษาประเด็นส าคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เพื่อการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข โดยสถาบันได้ด าเนินการศึกษาประเด็น

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS3 
MS4 

MS2 

21



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
สาระส าคัญด้านโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทส าคัญของรัฐธรรมนูญ เสร็จสมบูรณ์ 
แล้ว จ านวน 7 เรื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างออกแบบ และ
จัดพิมพ์ เอกสารวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นชุดหนังสือ 7 เล่ม นอกจากนี้ สถาบันอยู่
ระหว่างการท าสัญญาจ้างส าหรับการศึกษาประเด็นส าคัญที่พึงมีในการร่าง
รัฐธรรมนูญ จ านวน 11 ประเด็น 

2. โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา โดยที่ผ่านมาของสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา
เก่ียวกบัโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทส าคัญของรัฐธรรมนูญ 10 เรื่อง อาทิ โครงการ
ศึกษาและพัฒนาระบบการเงินของพรรคการเมือง และโครงการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือการก าหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย 

 

MS2 สร้างวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า อยู่ระหว่างการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด าเนินการน าหลักสูตร และคู่มือวิทยากรกระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทดลองจัดอบรม ระหว่างวันที่ 
22-23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 36 คน 

2. ด าเนินการวางแผน และเตรียมการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 5 ครั้ง 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน  
ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก–
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 2–3 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก–
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ-
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  26–27 พฤษภาคม 2565 ครั้ งที่  4 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ–จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8–9  มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5 
ภาคใต้ – จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) วันที่ 15–16 มิถุนายน 2565 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 
สายพนัธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ อาจ
ส่งผลในการจัดกิจกรรมอบรม
วิทยากรกระบวนการ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3 ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง 
ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สถาบันพระปกเกล้า อยู่ระหว่างการด าเนินการ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

2. ด าเนินการจัดท าสื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง 
เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ 

3. ด าเนินการวางแผน และเตรียมการเพื่อให้เครือข่ายร่วมด าเนินการ 
(อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลทฟอร์ม 
Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายร่วม
ด าเนินการ โดยด าเนินการวางแผน และเตรียมการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น จ านวน 3 ครั้ง รวม 160 คน โดยวางแผนจัดอบรมให้สอดคล้อง
กับการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 เวทีภาคเหนือ-
จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 เวทีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ–จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 
เวทีภาคใต้–จงัหวัดสงขลา (หาดใหญ่) วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

 

- 

MS4 มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม BR0105 อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ประสานกลุ่มเปา้หมายเพื่อส่งผูแ้ทนเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 
5 คร้ัง คร้ังละ 50 คน โดยมุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และเครือข่ายสถาบัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและสื่อมวลชนโดยประสานงานไปยงัหน่วยงานเครือข่ายความ
ร่วมมือ และแสดงบทบาทน าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

1. สถาบันพระปกเกล้า จะด าเนินการขยายผลการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  ผ่านการจัดการ
อบรมวิทยากรตัวคูณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ และ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลส ารวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ปี 2564 ให้แล้วเสร็จ 

2. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะด าเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อสามารถจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย และเสนอร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

3. ส านักงาน ป.ย.ป. จะเร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้อยู่ภายในก าหนดระยะเวลา และควบคุมคุณภาพของผลการศึกษา 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ และของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 

4. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะติดตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่มอบหมายให้ส านักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครด าเนินการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ ส านักงาน กกต. จะติดตามการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2564 อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ภายหลัง พรป. ได้รับการรับรอง พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนิน
กิจกรรมที่ล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

5. สถาบันพระปกเกล้า จะด าเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ให้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมทั้งผลักดันการ
เผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่ ผ่านการผลิตสื่อช่องทางต่าง ๆ และการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในแต่ละภูมิภาค 

6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการการด าเนินปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดจิิทัล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และ
ได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็น
ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital  
Platform) แลบริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 
ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การด าเนินงาน และการก ากับติดตาม
ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการ
ยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาค
ธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ
ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และ
มี ง านท า  ( 2 )  ด้ านสุ ขภาพและการ
สาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการ
บริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว 
และ (5) ด้านการตลาดและการกระจาย
สินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
( SMEs) แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม่ 
(Startups) 

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบท
และสภาวการณ์ที่ แปรเปลี่ ยนอย่ า ง
รวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ภาครัฐเพื่อประชาชน
และขับเคลื่อนโดยความต้องการและการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน 
และประชาชน อย่างแท้จริง  

4 .  ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น มี 
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างาน
ของภาครัฐ 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูล
ดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 
ภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 

2. จ านวนแพลตฟอร์มการจัด บริการแบบ
บูรณาการและบริการส าคัญที่ภาครัฐ
พัฒนาเองหรือให้การสนับสนุนการพัฒนา 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร
(end-to-end service) มีคุณภาพ ตรง
ตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติ
และฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับ
ความต้ อ งกา รพื้ น ฐ านที่ แท้ จ ริ ง ของ
ประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจ 

3. จ านวนระบบกลางหรือแอพพลิเคชั่น
สนั บ ส นุ น ก ล า ง  ร วม ถึ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนา
ระบบการบริหารงานและบริการด้าน
ดิจิทัลของภาครัฐ ที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้น
และเร่ิมต้นใช้งานจริง 

4. จ านวน (ด้าน) ประเด็นส าคัญที่มีการน า
ระบบข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data) ภาครัฐมาบูรณาการ เปิดเผย 
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ส าหรับการตัดสินใจ
เชิ งนโยบาย การบริหารจัดการ การ
ด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการให้
ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 
และศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับ
จังหวัด ทั้งนี้  เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาประเทศ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสังคมอย่างตรง
ประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ 

5 . ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง 
การพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากร

1. มีการจัดท ามาตรฐานฯ ข้อก าหนด
และหลั ก เ กณฑ์ ภา ย ใต้  พ . ร . บ .  
การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐาน
ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการ
จัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐเมื่อวันที่  
15 มี.ค. 2564  

2. การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) 
ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้านส าคัญ และ
เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ ศู น ย์  PMOC โ ด ย
จัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบ
กระบวนการส าหรับการส ารวจและ
เชื่อมโยงชุดข้อมูล และ Dashboard 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ขณะนี้
อยู่ระหว่างติดตั้ง ปรับปรุงระบบบัญชี
ข้อมูล และเชื่อมโยงชุดข้อมูลจาก
ระ บ บ บั ญ ชี ข้ อ มู ล ก ล า ง ภ า ค รั ฐ  
เพื่อเป็นชุดข้อมูลน าร่อง                     
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี 
Digital Government Maturity Model 
(Gartner) ระดับ 2 

6. อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐ
เพิ่มข้ึน (Digital service Adoption rate) 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2 
MS3  
MS4 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)  

MS1 ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รบับริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งดว่น  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการก ากับและขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม และ

จัดท ามาตรฐานฯ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงาน และ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ 
1) มาตรฐานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนว
ทางการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 และ 2) มาตรฐานฯ 
การใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  

 โครงการจัดท าศนูย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ปัจจบุัน มีชดุข้อมูล
เปิดภาครัฐผ่าน https://data.go.th/ รวมทั้งหมด จ านวน 3,777 ชุดข้อมูล 
และ 
มีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งหมดจ านวน 6,433,967 คร้ัง  

 มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บท่า 
www.entrythailand ไปสู่ระบบการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of   
traveling) และ มีการหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวใน
เบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และ องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน 
(TAGTHAI) 

หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานยังขาด
ระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนการ
ให้บริการ (Backend) หรือระบบที่มีอยู่
ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยน
ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการพัฒนาระบบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาต้นแบบระบบออก 

และอ่านใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว โดยสามารถใช้งานร่วมกับ 
แอปพลิเคชัน H4U ได้ และ มีการด าเนินการร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก 
ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาคลินิกน าร่องใกล้ส านักงานขนส่งฯ เพื่อทดสอบการใช้
ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
 การด าเนินงานของภาครัฐประสบ

ปัญหาจากการด าเนินโครงการร่วมกับ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมไม่
เท่ากัน ท าให้ต้องมีการปรับแผนและ
ระยะเวลาให้สอดคล้องกนั  
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
 มีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมิน

ความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย สนับสนุน 
การพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ 
จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ DGA Referral Coordination Exchange 
Platform (DGA RC) ปัจจุบันมียอดจ านวนผู้ป่วยส่งต่อเข้ามาในระบบสะสมที่ 
11,336 คน และระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย ระยะที่ 2 
(Thailand Pass Phase II) ปัจจุบันมียอดจ านวนผู้ลงทะเบียนสะสมที่ 1,707,750 
คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564-31 มี.ค. 2565) และพร้อมประยุกต์ใช้สร้าง 
Dashboard จากชุดข้อมูลเปิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป 

 มีการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อน
โครงการในปีงบประมาณ 2564 ทั้งการปรับปรุงกระบวนงาน การพัฒนาเชิง
เทคนิค การช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งท าให้มีงานบริการภาครัฐ 20 ใบอนุญาต 
สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fully Digital Service) 
ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจและ
ประชาชน และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส 

 หน่ ว ย ง าน ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ม่ ไ ด้ รั ง บ
ประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบดิจิทัลส าหรับ
สนับสนุนการให้บริการ (Backend) 
แ ล ะ ขา ด ร ะบ บดิ จิ ทั ล ส า ห รั บ ใ ช้
สนับสนุนการให้บริการ (Backend) 
หรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยาก
ต่อการปรับเปลี่ยนให้รองรับการท างาน
แบบดิจิทัล และต้องลงรายละเอียดใน
การด าเนินงาน จึงจะใช้ระยะเวลา
มากกว่าแผนที่วางไว้ก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐบาง
ฉบับเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการใน
รูปแบบดิจิทัล  

 
 

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

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย 
(Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand 
Government) แทนโครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital ecosystem) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน ที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน กสทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากมีเป้าหมาย ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัลฯ พร้อมทั้งมีการจัดท า
และทดลองระบบต้นแบบ (Prototype) 

 มีการจัดท าร่างข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐโดยก าหนดประเด็นหลัก เช่น การวิเคราะห์ภารกิจการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยงสู่การก าหนดบทบาท คุณสมบัติของบุคลากร การ
คาดการณ์จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจ ประเด็นการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อด าเนินการในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็น
การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การสรรหา ค่าตอบแทนการ
พัฒนา การสร้างความก้าวหน้า  

 มีการจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
ประเทศ และจัดสรรทุนส าหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นใน
ต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่ก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการ
ความโดดเด่นในต่างประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
ประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) เข้ามารับราชการและใช้ความรู้ความสามารถใน
ภารกิจของรัฐ  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐกับหน่วยงาน จ านวน 21 หน่วยงาน 
ทั้งนี้  ส านักงาน ก.พ. จะมีบทบาทในการจัดท าแนวทางและกรอบการ
ด าเนินงานในการพัฒนาก าลังคนภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ได้
ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล  

MS4 ประชาชน และทุกภาคสว่น มีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการจัดหาระบบส าหรับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ส าหรับ 280 

หน่วยงาน เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม/ทดแทน และให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ 
โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่ส าคัญ (Malware DDoS Web Hacking) 
จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ 

 ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมจ านวน 29 ฉบับ 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 
24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อ
ออนไลน์ โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 มีค าสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 149 ค าสั่งศาล 3,644 URLs 

 มีการพัฒนาระบบคลาวน์กลางภาครัฐ เพื่อให้บริการ (Government Data 
Center and Cloud service: GDCC) จ านวน 48,000 vCPU หรือ 12,000 Vm มี
การใช้งานจ านวน 253 กรม 825 หน่วยงาน 2,851 ระบบงาน 

 มีการพัฒนา Platform การตรวจสอบใบหน้า (Face Verification) ผ่านระบบ API 
เพื่อการแยกใบหน้าบุคคลส าหรับการระบุตัวตน ( Identification) โดยพัฒนา 
เป็น Platform เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่สนใจได้ใช้งาน 

 
 หน่วยงานภายนอกยังไม่เข้าใจการ

ท างานของรัฐบาลดิจิทัลในทิศทาง
เ ดี ย ว กั น ท า ใ ห้ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
ส านักงานต้องล่าช้าในการส่งเรื่อง
พิจารณาในแต่ละขั้นตอน 

 กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องของ
หน่ วย ง านภาครั ฐบ างฉบั บ เป็ น
อุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล - หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ภายในปี พ.ศ. 
2564 จึงต้องมีการให้ค าแนะน าถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
ประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ขึ้นใหม่ 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
และได้เปิดให้บริการในรูปแบบการทดสอบระบบเทคโนโลยี 5G แก่ลูกค้า จ านวน 
2 รายแล้ว และอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์จ านวน 1 ราย 

 น าระบบ Supercomputer ได้ช่วยสนับสนุนทรัพยากรการค านวณเพื่องานวิจัย
ด้านการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มพันธมิตร COVID-19 
Network Investigations (CONI) https://coni.team/ ที่เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าจากต่างประเทศและในประเทศ 

 สร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเผยแพร่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่
รองรับ PDPA เรียบร้อยแล้ว และสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แก่
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่าน
ทางโทรทัศน์ และวิทยุ 38 ครั้ง และจัดสัมมนาและนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ 
27 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามสถานการณ์ 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
โครงสร้างและระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการระดับ
กระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน 
ค น  ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 

1. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการ
ระดับกระทรวง  โดยการจัดกลุ่มภารกิจแนวทาง
และการเปลี่ยนระบบการบริหารราชการบนฐาน
กระทรวงให้เป็นไปตามเป้าหมายและลดสภาพ
ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม 
ในระยะแรก 

 อยู่ระหว่างจัดท ากรอบ ทิศทาง และ
เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ 
ในระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 อยู่ระหว่างขยายผลการน าเครื่องมือ
สะกิดไปใช้กับงานภาครัฐอ่ืน ๆ 
(กรมที่ดิน/กรมการขนส่งทางบก) 

 อยู่ระหว่างน าแนวทางปรับปรุง 
ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ส า ห รั บ 
การเริ่มต้นธุ รกิจร้านอาหารใน
ลักษณะใบอนุญาตเดียว (Super 
License)  ไ ปทดลองน า ร่ อ งกั บ 
กทม. (เขตบางแค) 

2. มีหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหาร
งบประมาณ บริหารงานบุคคล การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอ านาจ 
พร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วน
ราชการ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และ 
ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ก า ร จั ด ส่ ว น ร า ช ก า ร  แ ล ะ 
การบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่างกฎหมาย หรือ
ระ เบี ยบที่ ส ามารถใช้ อ าน าจฝ่ า ยบริ หา ร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 

ในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่จ าเป็น 
ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 
4. มีแนวทางทบทวนบทบาท ภารกิจของภาครัฐ
ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชนและบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพื่อเป็นตัวอย่างใน 
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
5. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ ง 
(Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) เหมาะสมกั บ สถานการณ์
ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS 5  
MS 6 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็น
นิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติ
และขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร. 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท า กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565  
ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2565  

 

MS2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถ 
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile 
Organization  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการศึกษา
รูปแบบการจัดการองค์การในลักษณะ Ad hoc และ Agile Organization แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีแผนที่จะทดลองน ารูปแบบการจัดการองค์การใน
ลักษณะ Ad hoc และ Agile Organization ไปน าร่องใช้ในส่วนราชการที่มีความ
พร้อมในปีงบประมาณ 2565 

 

MS3 มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้ง
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการ
ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการมอบอ านาจการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมกรณีไม่เพิ่มจ านวนกอง และส านักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการประเมินความ
เหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการจัดส่วนราชการ (Post-Audit) และ
ทดลองด าเนินการแล้วเสร็จ กรณีส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 
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MS4 มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ 

โดยมีผลการศึกษาประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาภาพอนาคตของภาครัฐไทยและแนว
ทางการปรับบทบาทภาครัฐในประเด็นการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และการ
ให้บริการ และ 2) แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเครื่องมือการบริหาร
จัดการใหม่ ๆ ซึ่งทดลองด าเนินการใน 2 ประเด็น คือ 2.1) การใช้หน่วยสะกิดใน
กรมสรรพากรเพื่อให้มีการช าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 2.2) การใช้ Design 
Thinking และ Regulatory Sandbox กับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ปรับปรุงการออกใบอนุญาตส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในลักษณะใบอนุญาตเดียว 
(Super License) 

 

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

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
 มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ ให้เกิดความชัดเจนในมาตรฐานและแนว

ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์: สามารถจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง: การ
ประชุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่จ าเป็นต้องจับต้อง หรือตรวจรับทางกายภาพได้ และ
3) การรับ-ส่ง จัดท า จัดเก็บเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในลักษณะ e-Service ซึ่งปัจจุบันมี e-Service 
ของหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 343 บริการ 

 

MS6 มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าข้อมูล
สนับสนุนส านักงาน ป.ย.ป. ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเห็นชอบ 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปดิ เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคน
เก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ภาครั ฐสามารถบริหารจัดการ 
ก า ลั ง คน ไ ด้ อ ย่ า ง มี เ อก ภา พ มี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย 
และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ 
และสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 

1. ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการก าลังภาครัฐให้เป็นระบบเปิด ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ ก.พ. 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2. กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลได้ รับการแก้ ไขเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
อย่างน้อย 5 เรื่อง  

3. ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไก
การบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐที่มีเอกภาพ 
และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่าง
บุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท  

4. ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ 
รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง 

5. สั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านบุคลากรต่ องบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง 

6. มีมาตรการที่ เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้
อัตราก าลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

 ส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอ อ.ก.พ. 
วิ ส ามัญ เกี่ ย วกั บการบริ หา ร
ท รั พ ย าก รบุ คคล ร ะบบ เปิ ด  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อ
ขอหารือและรับฟังความคิดเห็น  

 ประธาน ก.พ. ได้ลงนามในร่าง 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 
28 ก.พ. 2565 ตามที่ส านักงาน 
ก.พ. เสนอ และประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่10 มี.ค. 
2565 แล้ว 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 –9 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทลั 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel 

Information System: DPIS) Version 6 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ สนับสนุนการท างานผ่านระบบดิจิทัล 
 ให้การสนับสนุนส่วนราชการในการใช้งานโปรแกรม DPIS Version 6 อาทิ  

การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม DPIS Version 5 เป็น Version 6 ให้ส่วน
ราชการ จ านวน 77 ส่วนราชการ และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม DPIS 
Version 6 ให้กับการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จ านวน 80 ส่วนราชการ  

 จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง และสนับสนุนการด าเนินการ
เกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ และการควบคุมเกษียณอายุของ
ข้าราชการพลเรือน อาทิ การศึกษาเรื่องการน า Digital ID มาใช้ในการยืนยันและ
พิสูจน์ตัวตนในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ แปลง ก.พ.7 ฉบับ
ที่จัดเก็บที่ส านักงาน ก.พ. จ านวน 388,997 ราย เป็นเอกสารดิจิทัล ด าเนินการได้ 
จ านวน 282,664 ราย 5.3 อยู่ระหว่างการจัดหาระบบฐานข้อมูล (Data Base 
Management System: DBMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
การเปลี่ยนผ่านการใช้ โปรแกรม 
DPIS Version  5 เ ป็ น  Version  6 
เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ระบบ
ได้อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ เนื่องจากมีส่วนราชการ
จ า น ว น ห นึ่ ง ที่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS กับ
ระบบงานภายในส่วนราชการ ท าให้
ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาระบบที่
จะเชื่อมโยงใหม่ 

MS2 มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างรวบรวม 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองของประเทศ
ไทย และจัดท าเอกสารรวบรวมสรุปบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมือง 
คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งศึกษาค้นคว้าหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อกฎหมาย ข้อก าหนด 
แนวทางปฏิบัติ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของต่างประเทศ 

เนื่องจากมีข้อมูลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
จ านวนมากจึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา โดยละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีการจัดท าผลการศึกษาข้อมูลและข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภท
และต าแหน่งต่าง ๆ และมีการเตรียมปรับปรุงร่างกฎหมายเก่ียวกับการขยาย
อายุเกษียณราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. มีการเตรียมจัดท าร่าง
ข้อเสนอการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหนา้ที่รัฐต าแหน่งต่าง ๆ 
และมีการเตรียมปรับปรุงรา่งกฎหมายเก่ียวกับการขยายอายุเกษียณราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามญั แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก.พ. ในการประชุม คร้ังที่ 4/2563 จึงมีมติ
เห็นควรให้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายไว้ก่อน 

การขยายอายุเกษียณอาจมีผลกระทบกับ
งบประมาณจ านวนมาก จ าเป็นต้องพิจารณา
ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประกอบด้วย 

MS4 มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทั้งหมด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในสังกัดฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 ด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด

ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในเชิง
เปรียบเทียบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง (ทั้งในฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมือง) 2) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติ (ผู้ปฏิบัติงาน) ใน
ต าแหน่งหรือสายงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานใกล้เคียงกัน และ 
3) เจ้าหน้าทีของรัฐตามช่วงชีวิตการรับราชการและข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับค่าตอบแทน คุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันต่อราชการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 และมีแผนจะจัดท า
ข้อเสนอผลการส ารวจฯ ต่อ ก.พ. ในเดือนมิถุนายน 2565 

 
อัตราเงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทั้งหมดมีความ
แตกต่ า งหลากหลายและมี ข้ อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลั งคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาเกี่ยวกับค านิยาม "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามค านิยามที่ ได้ก าหนดใน
พระราชบัญญ ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 ศึกษาเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายที่ออกโดย
ส านักงาน ก.พ.ร. และ 1.3 ก าหนดการวางขอบเขต (Scope)  ของการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนข้าราชการ เพื่อประกอบการจัดท าค านิยามดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ คาด
ว่าจะส าเร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565  

 ประกาศใช้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  พ . ศ .  2565  (HR Regulatory  Sandbox)  โ ด ย เ มื่ อ วั น ที่  
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประธาน ก.พ. ได้ลงนามในร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
เสนอ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 แล้ว โดยได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึง
ง่าย เช่น Infographic  และอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือค าอธิบายกฎ ก.พ. ฉบับ
ดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการด าเนินการให้แก่ส่วนราชการที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

MS6 มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบตัิงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคลที่
มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การด าเนินการเพ่ือปรับหลักเกณฑ์ Secondment  
 ศึกษา รวบรวมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น การด าเนินการที่ผ่าน

มาของส่วนราชการ ข้อหารือต่าง ๆ ของส่วนราชการ เตรียมการส ารวจ 
ความคิดเห็นของส่วนราชการ/ผู้ปฏิบัติ เป็นต้น 

 อ.ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นและแนวทางในการปรับปรุง “หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน 
(Secondment)” ตามที่ ส านักงาน ก .พ .  เสนอ และให้น าความเ ห็นและ
ข้อเสนอแนะของ อ.ก.พ. ไปประกอบการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ในส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
กา รป รั บป รุ ง หลั ก เกณฑ์ ต้ อ ง
พิจารณาการบริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ความสอดคล้ อ ง กั นทั้ ง ร ะบบ  
จึงต้องใช้ระยะเวลาและศึกษา
ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อด าเนินการ
อย่างรอบคอบ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

การด าเนินการเพ่ือปรับหลักเกณฑ์ Lateral Entry 
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความ

ช านาญงานสูงเข้ารับราชการ (Lateral Entry) โดยเลือกส่วนราชการน าร่อง ได้แก่ 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MoU)  ระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ. 

 อยู่ระหว่างส ารวจสภาพปัญหาการบรรจุผู้มีความรู้ ความช านาญเข้ารับราชการ 
(Lateral Entry) และก าหนดประเด็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
และเลือกสรรบุคคล  

MS7 มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ก.พ. มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงาน

ภาครัฐรูปแบบใหม่ จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงระบบการ
สอบแข่งขันเข้ารับราชการ (2) การปรับปรุงระบบการบรรจุบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และความช านาญงานสูงเข้ารับราชการ (Lateral 
Entry) (3) การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ (4) การพัฒนาความ
เชื่อมโยงระบบพนักงานราชการและระบบข้าราชการ (5) การปรับปรุง
ระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ (6) การพัฒนาประเภท
ข้าราชการเพื่อรองรับการท างานในวิถีใหม่ 

 ศึกษาเพื่อจัดท าร่างข้อเสนอ/การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการ
จ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ ซึ่ง อ.ก.พ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่ เรื่อง 
การปรับปรุงคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งของพนักงานราชการของ
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

 อยู่ระหว่างการติดตามด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การพัฒนากระบวนการท างาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลการ
จัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่: 
โครงการน าร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) ในกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
เนื่องจากในการพัฒนารูปแบบการจ้างงาน
รูปแบบใหม่มีประเด็นเกี่ยวข้องที่ต้องพิจารณา
เป็นจ านวนมาก เช่น ระบบค่าตอบแทน ระบบ
การสรรหา รูปแบบการจ้างงานในระบบราชการ 
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการต่าง ๆ และ
การยอมรับของบุคลากรประเภทอ่ืนที่มีอยู่เดิม 
เป็นต้นจึงจ าเป็นต้องลงไปในหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่ อสั มภาษณ์  ประกอบการจั ดท าข้ อมู ล 
นอกจากนั้นยังต้องมีการประชุมหารือกันภายใน
ส านักงาน ก.พ. เพื่อสรุป และก าหนดแนว
ทางการท างานซึ่งจากสถานการณ์การเเพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19 ท าให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเกิดข้อจ ากัด เช่น จ านวนผู้
ลงพื้นที่เพื่อเข้าสัมภาษณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ 
และจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกจ ากัด 
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เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS8 บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 จัดท า "คู่มือพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน" 

ในรูปแบบ pdf File 
 พัฒนา Learning Platform  และเปิดให้ข้าราชการเข้ามาทดลองเรียนรู้

บน Learning Platform ใหม่ในระบบออนไลน์ โดยมีการแจ้งเวียนส่วน
ราชการและข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ ให้เข้าใช้งานใน
ระบบอย่างเป็นทางการได้ในวันที่  1 ธันวาคม 2564 และส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เพิ่มวิชาเรียนอีก 20 วิชา ให้มีความทันสมัย
ความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว 

 จัดท าเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Training and Development 
Roadmap) ส าหรับกลุ่มข้าราชการแรกบรรจุ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ 
กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มบริหาร  เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา ให้กับส่วนราชการ 

 ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาผู้น า (Leadership Development 
Framework) 

 ด าเนินการปรับปรุง Platform การเรียนรู้  OCSC Learning Portal 
(https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal) โ ด ย ส า ม า ร ถ
ด าเนินการผ่านระบบ Single Sign on และเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงาน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 ส ารวจผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 
2563–2565 และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2561–2565 

 ติดตามการจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยอยู่ระหว่างติดตาม
การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงาน 
และองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรม จ านวน 36 องค์กร 

 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐควรเชื่อมโยงระบบ 

HRD และ HRM เพื่อให้การพัฒนามีผลต่อการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือการสร้าง
นวัตกรรมในงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การสร้างระบบ ecosystem ที่สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาและเชื่ อมโยงการท างานกับกลไก 
เครื่องมืออ่ืน ๆใน HRM  เช่น การบริหารผล
การปฏิบัติงานการวางแผนพัฒนาในสาย
อาชีพด้วย 

 ปั ญ ห า ก า ร ตี ค ว า ม ข้ อ ก ฎ ห ม า ย เ รื่ อ ง 
"หน่วยงานของรัฐ" ในฝ่ายบริหาร ท าให้ 
ก .ม .จ .  วินิ จฉัย ใ ห้มีการจัดท าประมวล
จริยธรรมเพิ่มเติมภายหลังจากที่ระเบียบ 
ก.ม.จ. มีผลใช้บังคับ 

 การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานผล
การส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ถือเป็น
ครั้ งแรกที่มีการด า เนินการเช่นนี้  ท า ใ ห้
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการการศึกษาเพื่อ
น าเสนอ ก.ม.จ. พิจารณาก าหนดวิธีรูปแบบ
และวิธีการรายงานที่เหมาะสมต่อไป 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS9 มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญตัิเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการเสนอให้ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติม โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการที่มีอยู่ หรือมาตรการทางการ
บริหารด าเนินการไปพลางก่อนในระหว่างที่มีการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งเห็นว่าควรให้ส านักงาน 
ก.พ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับส านักงาน ป.ย.ป. และ
ส านักงาน ก.พ.ร. ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป 

 

เนื่ อ งจากยั ง ไม่มี บทบัญญัติดั งกล่ า ว ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องศึกษากฎหมาย
บริหารงานบุคคลของรัฐทุกประเภทเพื่อ
ส ารวจข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของ
ภาครัฐ ใ ห้ครอบคลุมรอบด้ านตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ อาจต้องมีความยืดหยุ่นใน
เรื่ องของระยะ เวลาในการด า เนินการ
ประมวลผลก่อนจัดท าข้อเสนอ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่มีมุมมองครบถ้วนและรอบด้าน  

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

สร้างความเข้มแข็งของระบบ
การบริหารราชการเชิงพื้นที่  
ใ ห้ ร า ช กา ร ใ นส่ ว น ภู มิ ภ า ค 
มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  ส า ม า ร ถ 
บูรณาการระบบงาน ระบบแผน
และงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบุคคลได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการ
ส า น พ ลั ง (Collaboration) 
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

1. มีรูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณา
การในประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) 
ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
(ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง) 

2. กรมและจังหวัดน ารูปแบบการท างานเชิง
บูรณาการตามตัวชี้วัดที่  1 ไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และสอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

3. จ านวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการประชาชนของศูนย์ด ารง
ธรรมของจังหวัด 

 อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนรูปแบบการท างานที่ เน้น
การบู รณาการของหน่ วยงานในพื้ นที่  
(1 Agenda 1 กรม 2 จังหวัด)  ในประเด็น
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัด 

 อยู่ระหว่างขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์
สูงตามประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด
ครอบคลุม 76จังหวัด ร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทย และด า เนิ นการปลดล็ อก
ข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพื้นที่ใน
ประเด็นการจัดท าปฏิทินงบประมาณเพื่อให้
เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของ
หน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด 
และ อปท. และประเด็ นการบริ หาร
สินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ.ร. พัฒนา
รูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการด้วยการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วม (OG & MP) ในประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และน าไปปรับใช้ในจังหวัดล าปาง จังหวัดสิงห์บุรี 
และกรมควบคุมมลพิษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ เช่น กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

- 

MS2 จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ส านักงาน ก.พ.ร. พัฒนารูปแบบการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 จ านวน 76 จังหวัด และตามประเด็นนโยบาย
ส าคัญของจังหวัด จ านวน 20 จังหวัด โดยจังหวัดได้มีการถอดบทเรียนการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งส านักงาน 
ก.พ.ร.จะน ามาสรุปรวบรวมเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง 
การบริหารจัดการให้กับจังหวัดต่อไป  

 
 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ความ

เข้าใจของเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอที่ท าการปกครองจังหวัดได้ศึกษา
รายละเอียดและวิธีการใช้งานระบบ 
e-Service ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม
ทั้ งซักซ้ อมแนวทางการใ ห้บริการ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
2. การปลดล็อกข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการมอบ
อ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด จากเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอ านาจ
ให้หัวหน้าส่วนราชการก่อน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอ านาจต่อไปยงัหัวหนา้
หน่วยงานในพื้นที่  ท าให้เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ปัจจุบัน
กรมบัญชีกลางได้ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่ได้
โดยตรง  

e-Service ไปยังทุกอ าเภอ 
 การให้บริการ e-Service ของ อปท. 

ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพ
ของ อปท.แต่ละแห่ง โดยงานบริการ 
e-Service ที่ให้บริการควรเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนและความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทจุริต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

1. ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว 
มีประสิท ธิ ภาพ มี ความคล่ องตั ว 
โปร่ ง ใส  ตรวจสอบได้ ผ่ านระบบ
สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัล
ในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
กับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  

2. มีระบบในการติดตามและป้องกัน 
การทุ จริ ตที่ ร วด เร็ ว  มี ม าตรฐาน 
ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการ
ทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใสและการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

1. มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน 

2. มีกฎระเบียบ/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด 
ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

3. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดซื้ อจั ดจ้ า งของกรมบัญชี กลางกับ
หน่วยงานอ่ืน  

4. มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้าน
การตรวจสอบการทุจริต 

5. มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 มีผู้ยื่นค าขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ร า ค า ก ล า ง  แ ล ะ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผู้ 
ประกอบการ จ านวน 3,999 ราย โดย
เป็นปีงบประมาณ  2564 จ านวน 2,973 
ราย และปีงบประมาณ 2565 จ านวน 
1,026 ราย 

 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบ 
e-GP เรียบร้อยแล้ว 4 หน่วยงาน 

 การแก้ไข พ. ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ณ ปัจจุบัน การแก้ไขในหมวดของการ
อุทธรณ์ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เก่ียวข้องตามกฎหมายแล้ว 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยจัดท าระบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2564 โดยข้อมูล ณ วันที่  13 มิถุนายน 2565 มีผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จ านวน 3,999 ราย โดยแยกเป็นปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 2,973 ราย และปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1,026 ราย 

- 

MS2 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏบิัติ
และวางระบบการตรวจสอบทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ ์

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณ

ให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS3 
MS4 
 

MS1 
 
 

 
MS5 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
 กรมบัญชีกลางพิจารณาด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก จะด าเนินการแก้ไขในหมวดของการอุทธรณ์ก่อน 
เพื่อแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ระยะที่สอง ด าเนินการทบทวน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน 
ประเด็นต่าง ๆ เช่น หมวดคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ระยะแรกอยู่ระหว่างการ
รวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการแก้ไขฯ ต่อไป 

MS3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากบัระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 1) ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  2) ข้อมูลทะเบียนรถจาก
กรมการขนส่งทางบก 3) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และ 4) ข้อมูล
ทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า  โดยจะมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนการจัดตั้งโรงงานจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลผู้ประกอบการ SME จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสินค้าผลิตภายในประเทศ (MIT) จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- 

MS4 ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 

- 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS5 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีสว่นร่วมของภาคเอกชน และ

ประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
 จัดให้มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเก่ียวกับโครงการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ เพิ่มข้ึน
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

 กรมบัญชีกลางได้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต จ านวน 6 คน ซึ่งเปน็ผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- 

 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

 คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและคณะอนุกรรมการฯ จะเร่งด าเนินการติดตาม ขับเคลื่อน
การด าเนินการ โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ภายในห้วงเวลา
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2565 และจัดท าสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
2561 – 2565 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง          
                                 (ส านักงาน ป.ย.ป.)  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
กระบวนงานที่ เกี่ยวกับการ
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
ภา ระหรื อ เป็ น อุ ปส ร รค 
ต่อการด ารงชี วิ ตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ได้รับการปรับปรุง 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง จ า น ว น
กระบวนงานฯ ตามที่ส านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุง
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
และร้ อยละ 100 ของจ านวน
กระบวนงานฯ ตามที่ส านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุง
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างขับเคลื่อนในประเด็นเป็นปัญหาที่ 
เห็นควรต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อท าให้การด าเนินการด้าน
ธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าว
ประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวส าหรับธุรกิจและท างาน โดยได้
แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคน
ต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือ เงื่อนไขการตรวจ 
ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวส าหรับธุรกิจและท างาน และ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราว เพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่ งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป 

2. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการเรียกเก็บค่าภาระสินค้า  
(Cargo Dues) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนแล้ว พร้อมทั้งได้หารือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าเป็นข้อสั่งการ หรือนโยบาย
ในการด าเนินการ จากนั้นจะน าไปหารือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอีกคร้ังต่อไป 

(ที่มา: ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงาน  
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ  
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าการ
ด าเนินการ 

ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

MS2 มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค  
ต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็นฯ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าการ
ด าเนินการ 

ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

MS3 
MS4 

ธ .ค.  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2 

ส .ค.  

MS1 MS2 

2563 
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MS3 ด าเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความ
เหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าการ
ด าเนินการ 

ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  

MS4 มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สรุปความคืบหน้าการ
ด าเนินการ 

ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ให้มีการปรับเปลี่ ยนโทษทาง
อาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 

1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับ 
เ ป็ น พิ นั ย  มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ เ ป็ น
กฎหมาย 

2. มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา 
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....ของรัฐสภา 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการเสนอรัฐสภา ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา ซึ่ งขั้นตอนดังกล่ าวอยู่นอกเหนือ 
การควบคุมของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

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

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ได้เห็นชอบหลักการวาระที่ 1 ของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 
.... และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับ
เป็นพินัย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน ากราบเรียนต่อประธานรัฐสภา เพื่อน าไปบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต่อไป 

 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงยุติธรรม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ของรั ฐซึ่ งมี หน้ าที่ ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย  น า
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายและการให้บริการ
ประชาชน 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย  

2. มีการพัฒนาระบบการ
ใ ห้บริ ก ารประชาชนผ่ า น
ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

1. ก าหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลและ
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 21 หน่วยงาน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
(กพยช.) ในการขับเคลื่อน โดยมีการน ากิจกรรมปฏิรูปเข้าสู่การ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ คร้ังที่ 1/2564 
เมื่อ 29 เม.ย.2564 ครั้งที่  2/2564 เมื่อ 5 ก.ค. 2564 และ 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 19 พ.ค. 2565  

2. สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
และระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-service) โดยปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามกรอบการ
ด าเนินการ 3 แนวทาง รวม 35 โครงการ แบ่งออกเป็น  
(1) Infrastructure 14 โครงการ (2) Connected 2 โครงการ 
(3) e-service 19 โครงการ 
3. ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 35 โครงการ โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

4. ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ได้ด าเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จ านวน 18 โครงการ แบ่ง
ออกเป็น (1) Infrastructure 7 โครงการ (2) Connected 3 
โครงการ (3) e-service 8 โครงการ ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่าง
การด าเนินโครงการ และส านักงานกิจการยุติธรรมได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

5. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ในปีงบประมาณ 
2564 และ 2565 รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 

ใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 
19 พ.ค. 2565 

(ที่มา : กระทรวงยุติธรรม) 

 

 
 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1  มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,  ส านักงานกิจการยุติธรรม 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ การติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมทราบ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 

- 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 MS2 MS1 MS3 
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MS2  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานกิจการยุตธิรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 
2565 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้
ด าเนินโครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
18 โครงการ  
แบ่งออกเป็น  

(1) Infrastructure จ านวน 7 โครงการ  
(2) Connected จ านวน 3 โครงการ  
(3) e-service จ านวน 8 โครงการ 

 

1. ก าหนดหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กันได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ได้จริง 
2. ควรมีการแก้ปัญหาด้านกฎหมายทั้ งในส่วนของหน่วยงาน และ
กฎหมายระหว่างหน่วยงานให้สามารถบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดรับกับการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้
สามารถยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ ประกอบในการด าเนินการ
ประสานหรือติดต่อราชการ 
4. ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม Roadmap และตาม 
แผนแม่บทฯ หรือแผนชาติที่ได้มีการก าหนดแนวทางพัฒนาไว้เพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อกังวลในการใช้งาน
ระบบของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจ
และความเชื่อถือต่อระบบ 
6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การรับรู้ ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการในการ
เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากที่สุด 
7. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้โดยต้อง
มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ค าแนะน าในการด าเนินการ และการสร้าง
เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานกิจการยุตธิรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ด าเนนิโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมายและระบบ
การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โครงการ แบ่งออกเป็น  

1) Infrastructure จ านวน 14 โครงการ  
2) Connected จ านวน 2 โครงการ  
3) e–service จ านวน 19 โครงการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินงาน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น  
(1) Infrastructure จ านวน 7 โครงการ  
(2) Connected จ านวน 3 โครงการ  
(3) e-service จ านวน 8 โครงการ 

- 

MS4  ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงาน/ส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมพฒันาระบบ e-Service 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย
และระบบการให้บริการประชาชนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 18 โครงการ 
แบ่งออกเป็น  

(1) Infrastructure จ านวน 7 โครงการ  
(2) Connected จ านวน 3 โครงการ  
(3) e-service จ านวน 8 โครงการ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนสามารถใช้ สิ ทธิ 
ในการเสนอร่างกฏหมาย 

1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฏหมาย  
2 .  มี ก า รจั ด กล ไก เพื่ อ ช่ ว ย เหลื อ
ประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฏหมาย 

ปี 2564 : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน ในไตรมาส 1 ได้แก่ ครั้งที่ 1 
ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี  เดอะชิค โฮเทล 
นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2565 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ท า
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และป้องกันการติดเชื้อ โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 เข็ม 

(ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

MS1, M2, MS3, MS5 

MS1, MS2, MS3, M4, MS5 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 35 ก หน้า 7-13 เมื่อวันที่  
26 พ.ค. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 พ.ค. 2564 

 

MS2  ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้
จัดท าประกาศส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าร่าง
กฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
138 ตอนพิเศษ 315 ง หน้า 47 - 51 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 ธ.ค. 2564 

 

MS3  ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2564 จัดท าโครงการการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 
จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่  

1) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 ก.ค. 2564 
2) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ 3 ส.ค. 2564  
3) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 ส.ค. 2564  
4) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ 24 ส.ค. 2564  

ปีงบประมาณ 2565 จัดท าโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน จ านวน 1 ครั้ง  ที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล 
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มี.ค. 2565 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS4 มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจทิัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าระบบการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและได้รับการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะให้ประชาชนเสนอร่าง
พระราชบัญญัติผ่านระบบดังกล่าว 

 

MS5 มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2564 จัดท าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่  

1) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 ก.ค. 2564 
2) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ วันที่ 3 ส.ค. 2564  
3) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 ส.ค. 2564  
4) กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง วันที่ 24 ส.ค. 2564  

ปีงบประมาณ 2565 จัดท าโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายของประชาชน จ านวน 1 ครั้ง ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มี.ค. 2565 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวก 
ในการใช้งาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนสามารถ เข้ า ถึ ง
กฎหมายได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้ า ใจ เนื้ อหาของ
กฎหมายได้โดยง่าย 

1. ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้ โดยสะดวก  
มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย  

2. มีการก าหนดแผนงานหรือ
โครงการในการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ไม่น้อยกว่าสอง
เร่ืองต่อปี 

ปี 2564 : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและ
กฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เรื่องเสร็จที่ 
189/2565) 

หมายเหตุ: เนื่องจากการจัดท าประมวลกฎหมายตาม
บทบัญญัติของร่าง พ.ร.บ. การจัดท ากฎหมายและกฎฯ 
มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว 
จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และประชาชนผู้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ
งาม) ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จึงสั่งการให้ สคก.  
สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าประมวลกฎหมายแก่
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการเสียให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน 
จึงจะด าเนินการตามกระบวนการจัดท ากฎหมายต่อไป)  

(ที่มาข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS2 MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อ
รัฐสภา  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สง่ร่าง พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือวันที่ 14 ก.พ. 2565 
(เร่ืองเสร็จที่ 189/2565) 

- 

MS2 เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎต่อคณะรัฐมนตรี 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ คณะกรรมการนโยบายการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ - 

MS3 จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ - 

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

1. กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
การประกอบอาชีพของประชาชน เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของประเทศไทย โดยหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
2. กิจกรรมปฏิรูปที่  2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย โดยติดตามกระบวนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
3. กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยติดตามการด าเนินการในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
4.  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 รวมทั้งระบบเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(e-initative) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกฎหมาย 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

5. กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
โดยการติดตามกระบวนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. การจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก พ.ศ. .... 
รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
มีการให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหนา้ ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยุติธรรม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรมมีระบบให้ประชาชน
ตรวจสอบและหรือแจ้ งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

1 .  ร่ า งพระราชบัญญัติ ระยะ เวลา 
ในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมพ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

 

ปี 2564 : ร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.....  
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และ
เมื่อวันที่  2 พ .ย. 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ  
เข้าร่วมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติภายใต้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อยืนยันร่างกฎหมายฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 
20 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการฯ ได้หารือแนว
ทางการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... 
ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาครั้งถัดไป  

2. จ านวนหน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม ที่ ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น 
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

3. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรมที่จัดท าระบบตรวจสอบ
และ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบแล้วเสร็จ 

4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรมที่น าระบบฯ ไปปฏิบัติ 

 
 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS2 MS1 MS3 
MS4 
MS5 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ด าเนินการตราพระราชบญัญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มผีลบังคับใช้ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป 

- 

MS2 จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.... .  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
พิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีการประกาศใช้  

- 

MS3 จัดท าพัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
พิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีการประกาศใช้ 

- 

MS4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
พิจารณาในวาระที่ 3 จึงยังไม่มีการประกาศใช้ 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS5 หน่วยงานรับผิดชอบหลกัประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้จัดท าหนังสือ 
ที่ นร 1112 (กปป04)/ว15 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... โดยมีหน่วยงานตอบกลับ ดังนี้ 
ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลปกครอง 
ส านักงาน ปปช. กระทรวงกลาโหม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย 

- 

 

 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับค าร้องทุกข์ กล่าวโทษและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ 

1. จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่
ได้รับการจัดท าแล้วเสร็จ 

ปี  2 5 6 4  :  ด า เ นิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงนามแล้ว 
ตามค าสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่  
9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์
หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอก
เขตอ านาจการสอบสวน 

2. จ านวนระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ  
รับแจ้งความทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
รวมทั้ งแนวทางการปฏิบัติหน้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดท าแล้ว 
และประกาศใช้  
3. จ านวนหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ และด าเนินการตามระเบียบฯ 
4. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
แจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่  
9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อ านาจการสอบสวน 

- 

 

MS2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่  
9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อ านาจการสอบสวน 

- 

 

MS3 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 

MS2 

MS1 MS4 MS2 

MS4 MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่  
9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อ านาจการสอบสวน 

- 

MS4 ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลและความพึงพอใจของประชาชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ผบ.ตร. ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลงวันที่  
9 เม.ย. 2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อ านาจการสอบสวน 

- 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  สภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนได้รับความคุ้มครอง 
ได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน า
ด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี 
การด าเนินการในชั้นพนักงาน
สอบสวนสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น 

1. มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานี
ต ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2565 

ปี 2564 : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการ
จัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 
ด าเนินการได้เพียง 150 สถานี ซึ่งการด าเนินการ
ดั งกล่ าวยั งไม่ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่ ว
ประ เทศ (741 สถานี  จาก  1,482 สถานี )  
สภาทนายความได้ ด า เนิ นการยื่ นขอรั บ
งบประมาณรายจ่าย งบกลางแล้ว ซึ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก 53 
สถานี ท าให้ในปัจจุบันมีทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจทั้งสิ้น 203 สถานี 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในการ
รับบริการความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 
 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)  

MS1 ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานตี ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สภาทนายความได้ด าเนินการยื่นขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้ว แต่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด าเนินการ ปัจจุบันมีทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ
ทั้งสิ้น 203 สถานี 

 
ขาดงบประมาณในการด าเนนิการ 

MS2 มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานทีั่วประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สภาทนายความได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อด าเนินการจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ 1,482 สถานี แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเพียง 203 สถานี 
และได้จัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ จ านวน 5 คนต่อวัน
ปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่ เว้นวันหยุดราชการ ซึ่ งมีผลการ
ด าเนินงานคือ มีประชาชนขอรับบริการปรึกษาปัญหากฎหมายจ านวน 11,429 คน 

 
ขาดงบประมาณในการด าเนนิการ 

 

MS3 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผดิมรรยาททนายความ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS4 

MS3 

MS1 MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สภาทนายความได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ  
ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเองที่สภาทนายความ ทางโทรศัพท์  
ทาง e-mail ทางไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัด 
กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1-9 

- 

MS4 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผลโครงการ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานศาล
ยุติธรรม 

- 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานศาลยุติธรรม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและ
จ าเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวน การ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการได้รับการปล่อย
ตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จ าเลย โดยไม่อิง
กับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 

1. ประธานศาลฎีกาได้ออกค าแนะน าของ
ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลาง
ส าหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 
2564 
2. ส านักงานศาลยุติธรรมได้เช่าและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคล
ในการปล่อยชั่วคราวให้แก่ศาลยุติธรรมทั่ว
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 171 แห่ง กับ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 จ านวน 7,000 เครื่อง 
ระยะเวลาเช่า 12 เดือน  
3. ส านั กงานศาลยุ ติ ธ รรมได้ จั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการน า

2. ระดับความพึงพอใจของ ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยต่อการด าเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาล
ยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดท าการศาลเพื่อพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของ
ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ประธานศาลฎีกาได้ออกค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลาง
ส าหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 
2564 

- 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS2 ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของ
บุคคลในการปล่อยชั่วคราว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานศาลยุติธรรมด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic monitoring) ให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้า
ร่วมโครงการ 171 แห่ง กับบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 29 
ธ.ค. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 67,048,000 บาท จ านวน 7,000 เครื่อง ระยะเวลาเช่า
ก าหนด 12 เดือน 

- 

MS3 มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานศาลยุติธรรมได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ 

- 

MS4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานศาลยุติธรรมจะด าเนนิการประเมินผลโครงการเมื่อสิน้สุดการด าเนิน
โครงการในปี 2565 

- 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและ
จ าเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ ต้องหา/จ า เลยต่อการด า เนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม 

ปี 2564 : ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ไ ด้ ล ง น า ม แ ล้ ว  ต า ม ค า สั่ ง  ต ร .  ที่ 
178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 เรื่อง 
การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น 
จับกุม และสอบสวนคดีอาญา ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์
รองรับการปฏิบัติงาน โดย ส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง (สกบ.) 

2. ร้อยละของการร้องเรียนของผู้ เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย ต่อการได้รับการปฏิบัติ
ที่ ไม่ เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)  

MS1 พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 
เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน
คดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน 
โดยส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS2 

MS2 

MS1 

MS1 
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MS2 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท.) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 
เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน
คดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน 
โดยส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 

MS3 ติดตามประเมินประสทิธภิาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เมื่อวันที่ 9 
เม.ย. 2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน
คดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน 
โดยส านักงานส่งก าลังบ ารุง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

 ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จะเตรียมการชี้แจงต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการติดตาม ประมวลผล ประสิทธิภาพในการด าเนินการ เพื่อน ามา
พัฒนาการให้บริการต่อประชาชน อาทิ การเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ  

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด าเนินการจัดหาทนายความอาสาไปนั่งให้ค าปรึกษาเพิ่มเติม
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ศาลยุติธรรมได้จัดให้มีระบบการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
171 แห่ง โดยส านักงานศาลยุติธรรมจะด าเนินการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการในปี 2565  

 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะด าเนินการติดตาม ประมวลผลประสิทธิภาพในการด าเนินการ อาทิ การ
เก็บข้อมูลสถิติจ านวนการบันทึกภาพและเสียง การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อน ามาพัฒนาการให้บริการต่อ
ประชาชนต่อไป 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าเพ่ิม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหาร 
แปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตรขยาย ตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.8 

ปี 2564 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร ในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 
657,474 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.73 
(ที่มา : สศช.) 

2. มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตร
ชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ 
GDP ภาคเกษตร ภายใน 5 ปี 

ปี 2564 : มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปลดลง
ร้อยละ 5.39  
ปี  2563 : มูลค่ าสินค้ า เกษตรชี วภาพ
ขยายตัวร้อยละ 12.05 
ปี 2563 : มูลค่าเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ขยายตัวร้อยละ 31.61 
(ที่มา : สศช.) 

3. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ปี  2 5 6 4  : ร า ย ไ ด้ เ งิ น ส ด สุ ท ธิ ท า ง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 27.15 
(ที่มา : กษ.) 

 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1  MS2 
MS3  MS4 
MS5  MS6 
MS7  MS8 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลกูพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมง
ที่มีมูลค่าสูง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จาก
การท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงที่มีมูลค่าสูง โดยได้ด่าเนินการ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เน้นการ
พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่ม
ผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 2,859 แปลง 2) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วจ่านวน 23,739 ไร่ (เป้าหมาย 
67,590 ไร่)   

- 

MS2 มีแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดการภาวะฉกุเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท่า 
การผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจ่าหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่
แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่
เพิ่มข้ึน โดยได้ด่าเนินการ 1) ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ 
การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการ
เชื่อมโยงตลาด 2,859 แปลง 2) อยู่ระหว่างพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า  OTOP ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3,985 ราย พัฒนาช่องทางตลาดให้
เกษตรกรสามารถจ่าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ 
“offline” ส่งเสริมตลาดในระดับชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ ส่งเสริมให้แปลงใหญ่จับคู่
กับ Modern Trade และรูปแบบ “online” ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์จ่าหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
DGTFarm อตก.ดอทคอม Co-op click ตลาดเกษตรออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงจัด
อบรมให้ความรู้ในด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกส่าหรับเกษตรกร 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3 มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมชลประทาน 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยมีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้่าใช้
ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอทั่วถึง โดยในปี 2565 มีเป้าหมาย
พื้นที่ชลประทานได้รับการบริหารจัดการ 27.47 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
162,400 ไร่ และปริมาตรเก็บกักน้่าเพิ่มขึ้น 140.86 ล้าน ลบ.ม. โดยพื้นที่ชลประทาน
ได้รับการบริหารจัดการแล้ว 11.34 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นแล้ว 121,555 ไร่ 
ปริมาตรเก็บกักน้่าเพิ่มขึ้นแล้ว 47.72 ล้าน ลบ.ม. และอยู่ระหว่างด่าเนินโครงการด้าน
ชลประทานจ่านวนรวมกว่า 9,224 รายการงาน มีโครงการที่ส่าคัญ อาทิ โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ (ด้านพัฒนาแหล่งน้่าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงานจ่านวน 13 โครงการ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้่าขนาดกลาง 138 รายการ 
ด่าเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ ก่อสร้างแหล่งน้่าและระบบส่งน้่าเพื่อชุมชน/ชนบท 
จ่านวน 280 แห่ง อยู่ระหว่างด่าเนินการ 269 รายการ 

- 

MS4 พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยด่าเนินงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพื่อด่ารงรักษาพันธุ์ดี พันธุ์เฉพาะ  
การขยายพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว หม่อนไหม ปศุสัตว์ ประมง และอ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยอนุรักษ์พันธุกรรม พืช จุลินทรีย์ แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ใน
ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยได้ด่าเนินการ 1) จัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
คุณภาพดี ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม อาทิ ผลิตและขยายพันธุ์
พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริม
การเกษตร 122,447 ต้น (เป้าหมาย 1,200,000 ต้น) ผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง
พันธุ์ดีและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย รวม  
91 ชนิด จ่าแนกเป็น พืชไร่ 15 ชนิด พืชสวน 56 ชนิด และปัจจัยการผลิต 20 ชนิด โดยมี
การกระจายไปสู่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของผลการผลิตที่ได้ 
พัฒนาปรับปรุ งพันธุ์ สั ตว์ ได้ จ่ านวน 487,472 ตั ว  (จากเป้ าหมาย 676,000 ตั ว ) 
2) ด่าเนินการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว หม่อนไหม 
ปศุสัตว์และประมง เพื่อปรับปรุงพันธุ์ และจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มี
คุณภาพดี โดยมีการพัฒนาและด่ารงพันธุ์สัตว์น้่าพันธุ์ดีและพันธุ์ขยาย 9 ชนิดพันธุ์  
(ผลสะสม 13 ชนิดพันธุ์) กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้่าพันธุ์ดี (พันธุ์หลัก) 4.20 พันตัว 
กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้่าพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย) สู่เกษตรกร 400 พันตัว พัฒนาปรับปรุงพันธุ
สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบ่ารุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น่าไป

- 

83



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ด่าเนินการได้ 487,472 ตัว 3) การส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยด่าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่เกษตรกร  
1,475 ราย (เป้าหมาย 1,550 ราย) อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานหม่อน 80 แปลง (เป้าหมาย 456 แปลง) และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 6 แห่ง (เป้าหมาย 25 แห่ง) 
ด่าเนินการเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จ่านวน  
1 ชนิดพันธุ์ คือ ปลานวลจันทร์ทะเล โดยขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  

MS5 พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผูใ้ห้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาองค์กร และพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่ โดยอยู่ระหว่างด่าเนินการดังนี้ 1) จัดตั้ง
ศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ 7 แห่ง เพื่อให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย 6,400 ราย พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดยอยู่ระหว่างจัดท่าแปลงเรียนรู้ที่มี
การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และถ่ายทอด
ความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อบริหาร
จัดการการผลิตให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะในการ
บริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิต การตลาด ตามแนวทางตลาดนา่การผลิต ให้สามารถ
พัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง ที่บริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาข้อมูล
พื้นฐานของสมาชิก ข้อมูลการผลิต การตลาด และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดประชุม
ชี้แจงโครงการให้แก่หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ 46 หน่วยงาน เพื่อด่าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่โครงการก่าหนด (เป้าหมาย 80 แห่ง (สหกรณ์ 73 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง)  

- 

 

  

84



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS6 สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณชิย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด่าเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer โดยด่าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/
วิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงการตลาด โดยได้ด่าเนินการอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้
เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer 11,410 ราย (เป้าหมาย 11,695 ราย) 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 
อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer จ่านวน 3,587 ราย (เป้าหมาย 3,860 
ราย) พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ 74 ราย (เป้าหมาย 
300 ราย) พัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง 667 ราย (เป้าหมาย 1,245 ราย) พัฒนาเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องจ่านวน 675 ราย (เป้าหมาย 800 ราย)  
2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนา “ช่องทางการจ่าหน่าย” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรจ่าหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ในรูปแบบ “offline” ซึ่งมีการส่งเสริม
ตลาดในระดับชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงการจ่าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มแปรรูปจ่าหน่ายเพื่อเพิ่มอ่านาจต่อรองกับบริษัทเอกชน การจับคู่ธุรกิจ หรือ
ส่งเสริมให้แปลงใหญ่จับคู่กับ Modern Trade รวมถึงการจัดงาน ออกร้านในศูนย์การค้า
ต่าง ๆ เพื่อให้มีตลาดที่ชัดเจน และส่งเสริมผ่านช่องทางในรูปแบบ “online” โดยให้
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จ่าหน่ายได้เองผ่าน Platform ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ
และเอกชน อาทิ DGTFarm อตก. ดอทคอม Co-op click ตลาดเกษตรออนไลน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค การเสนอขายสินค้าผลไม้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และมีการแนะน่าเว็บไซต์ DGTFarm และเชิญชวนเกษตรกรสมัครสมาชิกเป็น
ผู้ขาย เปิดร้านค้าในเว็บไซต์ DGTFarm ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านช่องทาง Social 
Media 

- 

MS7 ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชนจ์ากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณชิย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่าง
ผลักดันการด่าเนินงานของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big 
Data Center: NABC) โดยพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่าหรับ
การเชื่อมโยงข้อมูล และช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลและ

- 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณชิย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
การด่าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า 
การตลาด และทรัพยากร และครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรและทรัพยากรทางการเกษตร และน่าไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงการรับรู้ความต้องการคุณภาพและปริมาณของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการด่าเนินการดังนี้ 1) กรมส่งเสริมการเกษตรด่าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) เพื่อรองรับการ
รวบรวมข้อมูลจากระดับพื้นที่และการบริหารจัดการข้อมูลจากแปลงใหญ่จากทุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบแปลงใหญ่เพื่อประสิทธิภาพในการบูรณาการการท่างาน
ร่วมกัน ซึ่งสามารถเข้าใช้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ co-farm.doae.go.th 2) ส่งเสริม
เกษตรกรในการจ่าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.
com โดยผลักดันให้เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young Smart 
Famer และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ใช้งานเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น และ
ส่งตรง ถึงมือผู้บริโภค 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการด่าเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐของ
ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มส่าหรับจัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่ และมีการจัดท่าระบบส่าหรับให้บริการข้อมูล แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
ประกอบด้วย 1.ระบบเชื่อมต่อและการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ และท่าความ
สะอาดข้อมูล 2.ระบบปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร 3.ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเกษตรของประเทศ 4.ระบบแพลตฟอร์มแนะน่าด้านการเกษตร 
Coaching Program 5.ระบบ Public AI เพื่ อ ใช้ ส่ าหรับการตั ดสิ น ใจทาง
การเกษตร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่าหนดการประชุมทดสอบระบบ
ต้นแบบ (Prototype) และทดสอบ ใช้งานจริง (UAT) ของระบบงานทั้ง 5 ระบบ 

MS8 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการ
การท่างานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแบบองค์รวมพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว ( Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) มุ่งสู่ภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตเกษตรกรเชิง
พื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 
สูง คือ “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง” ซึ่งด่าเนินการขับเคลื่อนทั้ง
รูปแบบเชิงพื้นที่ (Area  Base) และรายสินค้า (Product Base) และคัดเลือกพื้นที่

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
น่าร่องใน 5 จังหวัดและกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ จ.ราชบุรี (มะพร้าวน้่าหอม 
อ้อย สุกร โคนม กุ้งก้ามกราม สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์) จ.ล่าปาง 
(ข้าวเหนียว ไผ่) จ.ขอนแก่น (อ้อย หม่อนไหม) จ.จันทบุรี (ทุเรียน มังคุด ปูม้า) จ.
พัทลุง (ข้าว) ท่าให้เป็นโมเดลการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดห่วง
โซ่อุปทาน และแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยง B C และ G โดย
ระยะแรกจะด่าเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดน่าร่อง และขยายผลสู่พื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ 
ต่อไป  

การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ โดยได้ด่าเนินกิจกรรม
ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
สมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร 960 ราย 
(เป้าหมาย 1,110 ราย) 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยถ่ายทอด
ความรู้และเพิ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร 560 
ราย (เป้าหมาย 600 ราย) 

การส่งเสริมการท่าปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
โดยได้ด่าเนินกิจกรรมดังนี้ 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
พัฒนาตลาดสีเขียวได้ 48 ราย (เป้าหมาย 40 ราย) และมีพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์เข้าสู่
กระบวนการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 323.44 ไร่ (เป้าหมาย 200 ไร่) 2) 
พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าอินทรีย์ ส่าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้่า และนาข้าวอินทรีย์ 332 ราย (เป้าหมาย 350 ราย) และตรวจประเมิน
เพื่อให้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้่า ตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 จ่านวน 92 
ราย (เป้าหมาย 145 ราย) 

การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3,985 ราย (เป้าหมาย 8,266 ราย) ส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านการแปรรูปสัตว์น้่า 75 ราย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปร
รูปสัตว์น้่า (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 32 ราย (เป้าหมาย 200 
ราย) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
ท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมา
เป็นกลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อน
เศรษฐกิจ 

1. ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
 

ปี 2562 : เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.12 
(ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา) 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 

ปี 2564 : สัดส่วนรายได้เมืองหลัก 
75.09 : เมืองรอง 24.91 
(ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา) 

3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพและ
อนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World Economic 
Forum (WEF) อยู่ในกลุ่ม 50 อันดับแรกของ
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 

ปี 2564 : ด้านสุขภาพและอนามัย 
อันดับที่ 74 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย อันดับที่ 92 
ด้านความยั่ งยืนของสิ่ งแวดล้อม 
อันดับที่ 97 
(ที่มา: TTDI) 

 

 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS2   
MS3 
MS4 
MS5 

MS1  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การขับเคลื่อน Happy Model 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด่าเนินการที่ส่าคัญ อาทิ 1) โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน ได้ด่าเนินการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จ่านวน 240 ราย วิเคราะห์
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มี
ความโดดเด่น จ่านวน 30 แหล่ง 2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มี
มูลค่าเพิ่ม อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อรวบรวม ข้อมูลสินค้า
ทางการท่องเที่ยวศักยภาพภายใต้แนวคิด BCG และ Happy Model 3) โครงการการ
ยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
การหารื อความต้องการของผู้ รับบริการใน เบื้ องต้น เพื่ อพัฒนาระบบเว็บท่ า 
www.entrythailand ไปสู่ ระบบการอ่านวยความสะดวกแก่ผู้ เดินทาง ( Ease of 
traveling) และหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับ
หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน (TAGTHAI) 

- 

MS2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ ฯ โดยมีการด่าเนินการที่ส่าคัญ อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างกฎกระทรวงก่าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ได้ด่าเนินการ
ดังนี้ กรมการปกครอง ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อร่างกฎกระทรวงฯ 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้มีความเรียบร้อย
สมบูรณ์ ก่อนจะน่าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและก่ากับธุรกิจโรงแรมและ
กระทรวงมหาดไทย ตามล่าดับต่อไป  

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3 ส่งเสริมด้านที่พัก 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ ฯ โดยมีการด่าเนินการ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้่าพุร้อน จังหวัดระนอง ของกรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 
7,893,200 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อด่าเนินโครงการ 2) โครงการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวน้่าพุร้อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ ของกรมการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 3,602,300 บาท อยู่ระหว่างด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 
8,916,500 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และด่าเนินการตามสัญญาจ้าง 

- 

MS4 เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยมีการด่าเนินการที่ส่าคัญ อาทิ โครงการสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการระดับเยาวชนสร้างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและพัฒนาบุคลากรนักเขียนบทละคร
โทรทัศน์ในรูปแบบของละครเรื่องสั้นชุด (ซีรีส์) ในหัวข้อ “ครบประเด็น เล่าให้เป็น เห็น
มุมมอง” ได้บทละครโทรทัศน์ฯ ขนาด 8 ตอนจบ จ่านวน 4 เรื่อง การจัดสัมมนาออนไลน์
ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ ณ เทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในต่างประเทศ ณ งาน
ตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (TIFFCOM) และมี
กิจกรรมเจรจาหารือเพื่อการจัดท่าความตกลงการร่วมลงทุนด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระดับ
ทวิภาคี อย่างน้อย 1 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- 

MS5 สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับเรือส่าราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน่าเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร และ
ประกาศใช้บังคับ เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งผลักดันการขอขยายเวลาการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เป็นเวลา 1 ปี และได้ด่าเนินการ 
ต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช  โดยอยู่ระหว่างการ
ด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในการผลักดันให้คนประจ่า
เรือสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 180 วัน (เดิม 30วัน) และสามารถขอขยายได้อีก 180 วัน 

- 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. SMEs มีความสามารถในการ
แข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของวิสาหกิจขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้ง
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการ
ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โน โลยี เพื่ อ
แข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs  
3 .  จ่ า น วน วิ ส าหกิ จ เ ริ่ ม ต้ น 
(Startup) ที่ มี ศั ก ย ภ า พ เ พิ่ ม
สูงขึ้น 
 

1. สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิต
ภัณฆ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 42 ในปี 2565 
 

ปี 2564 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวภายในประเทศ 
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 41.7 
(ที่มา : สสว.) 

2. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในกลุ่ม
อันดับ 1 ใน 36 ในปี 2565 โดยสถาบัน การ
จัดการนานาชาติ  (International Institute 
for Management Development: IMD) 

ปี 2564 : ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  38 
ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ 
(ที่มา : สสว.) 

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า  
ในปี 2565 

ปี 2563 : หดตัวลงถึงร้อยละ 12 
(ที่มา : สสว.) 

4. จ่านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนใน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ปี 2564 : จ่านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมี
จ่านวนรวม 46,483 ราย เพิ่มขึ้นจากใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 27.83 
(ที่มา : สสว.) 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS2   
MS3 
MS4 
MS5 

MS1  
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โดย บสย. ด่าเนินโครงการค้่าประกันสินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงินค้่าประกัน 25,000 
ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติค้่าประกันสะสม ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 จ่านวน 
23,361 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (7,500 ล้านบาท) อยู่ 15,861 ล้านบาทและมี
จ่านวนลูกค้า SMEs จ่านวน 193,028 ราย ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจากการค้่า
ประกัน 23,455 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 598,999 ราย และคาดว่าจะ
มีการจ้างงานเพิ่มข้ึนจากการน่าสินเชื่อดังกล่าวไปประกอบธุรกิจ 173,859 ราย 

- 

MS2 การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทลั  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินการที่ส่าคัญ อาทิ 1) สวทช. ด่าเนิน
โครงการการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และพัฒนาเทคโนโลยีเชิง
ลึกให้กับ SME จ่านวน 147 โครงการ 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ด่าเนินโครงการ
ประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้ เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน 
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชพี พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็น Wellness 
Destination จ่านวน 33 คน และอบรมออนไลน์ "การเขียนแผนธุรกิจส่าหรับ
วิสาหกิจชุมชน" วันที่ 19-20 มกราคม 2565 จ่านวน 187 คน 3) สสว. ด่าเนินการ
เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบเพื่อน่ามาพัฒนาระบบการให้บริการรวบรวบข้อมูลการ
พัฒนาระบบเฟสที่ 1 (ระบบเดิม) รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปิดให้หน่วยงาน
บริการธุรกิจขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มียอดหน่วยงานบริการธุรกิจ 
ขึ้นทะเบียนแล้วจ่านวน 116 ราย ส่าหรับผู้ประกอบการได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2565 มียอดผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้วจ่านวน 250 ราย (ณ 31 
มีนาคม 2565) และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS โดยหน่วยบริการ
ทางธุรกิจที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาธุรกิจ (BDS) จ่านวน 55 หน่วยงาน 

1. ผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุน
ต่อเนื่องในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การบริการ
แบบการส่งต่อผู้ประกอบการ และมีระบบ
การติดตามข้อมูลระหว่ า งหน่วยงาน  
ซึ่งช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการ
คีย์ข้อมูลหรือให้ข้อมูลซ้่าซ้อนกับหน่วยงาน
ที่สนับสนุน SME ได้ 
2. การมีหน่วยงาน Intermediately ซึ่ง
ส่าคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถ
ของ SME ในการสร้างเครือข่ายความ
เชื่ อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้ เชี่ ยวชาญ ทั้ งจากสถาบันวิ จั ยและ
มหาวิทยาลั ย  รวมทั้ งบริหารจั ดการ
โครงการ และบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้การด่าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  
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MS3 การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ โครงการที่บรรจุในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

- 

MS4 การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ สสว. ด่าเนินงานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. 
(ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โดยอยู่ระหว่างด่าเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล 
MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส่าหรับ MSME ในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้
งานของระบบ และด่าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมุ่งเป้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ  
1. กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 2. กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง และ 3. อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ได้ด่าเนินโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ค่าปรึกษาเชิงลึก
ด้านบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเพื่อรับรองคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ประกอบการ 
SME จ่านวน 4 ราย รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 43.9 ล้านบาท  

- 

MS5 การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ สสว. อยู่ระหว่างด่าเนินการพัฒนาระบบ SME ACCESS 
และการพัฒนาองค์ความรู้ และหลักสูตร บนระบบ SME Academy 365 เพื่อน่าขึ้นระบบ
และเผยแพร่เพื่อใช้งาน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด่าเนินโครงการปรับตัวสู่วิกฤติด้วย  
e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) ร่วมกับส่านักงาน
พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รับสมัครและคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ
ในการผลักดันเข้าสู่ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ โดยได้รับการเสนอรายชื่อชุมชนที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือก จ่านวน 250 ชุมชน และได้ด่าเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้
มีความรู้และความพร้อมผ่านหลักสูตร 2 หัวข้อ 1) ส่องเทรนด์สินค้าชุมชนให้รู้ชูการขายให้
ปังในโลกออนไลน์ 2) ติดอาวุธลับเครื่องมือออนไลน์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ขณะนี้อยู่
ระหว่างด่าเนินการรวบรวมพิจารณาชุมชนเป้าหมายและคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน รวมทั้งวางแผน 
ก่าหนดการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนเป้าหมาย ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 เพื่อ

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน e-Commerce โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ค่าปรึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการชุมชนเป้าหมายจะได้ ความรู้ เทคนิค ด้านการตลาดออนไลน์ 
สามารถน่าไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชน เพิ่มยอดขาย สร้าง
รายได้เพิ่มข้ึนได้จริง 
 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/ 
Investment Center) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงพาณิชย ์

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทุนในภูมิภาค 

1. อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease 
of Doing Business Index) ของประเทศอยู่ใน 20 
อันดับแรกของประเทศที่ ได้รับการจัดอันดับ  
โดยธนาคารโลก 

- 

2. จ่านวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
( International Business Center) ในประเทศ
ไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

- 

3.  อันดับของมู ลค่ าการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 
ของอาเซียน 

- 

   

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS2   
MS3 
MS4 
MS5 

MS1  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การพัฒนาด้านโลจิสตกิส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการต่างประเทศ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินโครงการที่ส่าคัญ อาทิ 1) การเร่งรัด
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและ
มาเลเซีย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย 
ไทยได้ส่งบันทึกความเข้าใจฯ ให้มาเลเซียแล้ว โดยทางมาเลเซียแจ้งว่าอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ใน
การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับจะเป็นการอ่านวย
ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชนระหว่างสอง
ประเทศต่อไป 2) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ.... 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการจัดตั้งองค์การมหาชนภายใต้ร่างกฎหมาย
จากส่านักงาน ก.พ.ร. เพื่อน่าเสนอพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ส่านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง กรมเจ้าท่าได้ด่าเนินการจัดท่าข้อมูลเพิ่มเติมจัดส่งให้ส่านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อประกอบการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ส่านักงาน ก.พ.ร. ได้น่าเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2565 และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้มีการพิจารณา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งส่านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการพิจารณาของ กพม. ให้
กระทรวงคมนาคมเพื่อด่าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 3) การจัดท่าแผนปฏิบัติการ
เพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขณะนี้สามารถด่าเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC และยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถน่ากลยุทธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 
EEC ไปใช้ในการก่าหนดทิศทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างน่าข้อมูลที่ได้มาจัดท่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการผลักดันอุตสาหกรรมที่
เก่ียวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ EEC และจัดท่ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใน
การผลักดันอุตสาหกรรม/สนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
พื้นที่ EEC ต่อไป  

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินการที่ส่าคัญ อาทิ 1) การประชุมหารือกับ
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG TRADE) เพื่อเตรียมการฟื้นการเจรจาจัดท่า FTA 
ไทย-สหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล รวมถึงได้ประชุมหารือกับผู้แทนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับร่างเอกสาร Joint Understanding ในประเด็นการ
คุ้มครองการลงทุนและกลไกระงับข้อพิพาท 2) การประชุมเจรจาภายใต้กรอบ FTA 
อาเซียน-แคนาดา อยู่ระหว่างการหารือเตรียมการเจรจาฯ กับสมาชิกอาเซียนและแคนาดา 
โดยได้เร่งผลักดันงานด้านการเตรียมการ อาทิ การหารือร่างเอกสารจ่านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
TOR for the ACAFTA TNC/ Work Plan for the ACAFTA Negotiations/ Structure 
of the ACAFTA Negotiations และ  Elements for the ACAFTA Negotiations ใ ห้
แล้วเสร็จก่อนการเจรจารอบแรกในเดือนพฤษภาคม 2565 3) มีการส่งเสริมพัฒนาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ โดยด่าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ รวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านระบบ e–Registration พัฒนาระบบโฉนดดิจิทัล
ใน กทม. และปริมณฑล เพื่อรองรับการจดทะเบียนต่างส่านักงานแบบออนไลน์ โดยติดตั้ง
ระบบและเริ่มให้บริการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผู้ค้า
ภาครัฐและระบบยื่นเสนอราคาของ e-bidding และ e-market เพื่ออ่านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4) มีการทบทวนขอบข่ายธุรกิจ
ประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Center: IBC) 
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ ส. 3/2564 เรื่อง การปรับปรุง
เงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
และประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ IBC ไตรมาส 2 ปี 
2565 (มกราคม–มีนาคม 2565) จ่านวน 9 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 273 ล้านบาท 
5) ด่าเนินงานปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของ
ประเภทกิจการต่างๆ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศปรับปรุง
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง ระหว่างเดือน  
มกราคม – มีนาคม 2565 จ่านวน 4 ฉบับ 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS3 การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นกัลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมการกงสุล 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินโครงการที่ส่าคัญ อาทิ 1) การด่าเนินงาน
ทบทวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส่าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการออกวีซ่าประเภทผู้
พ่านักระยะยาว (Long term Resident Visa) เป็นการก่าหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับ
กลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยมอบหมายให้ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน พิจารณาการบริหารจัดการวีซ่าประเภทผู้พ่านักระยะยาวและวีซ่าประเภท
อ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้่าซ้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ
ศูนย์บริการวีซ่าประเภทผู้พ่านักอาศัยระยะยาว กระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อรองรับวีซ่าประเภทผู้พ่านักอาศัยระยะยาว และอยู่ระหว่างการว่าจ้างพัฒนา
ระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa ซึ่งจะสามารถรองรับการรับค่าขอของวีซ่า
ประเภทผู้พ่านักอาศัยระยะยาว และผู้เข้ามาส่ารวจลู่ทางการลงทุน ซึ่งในไตรมาส 2 ปี 
2565 (มกราคม–มีนาคม 2565) มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ Smart Visa ทั้งสิ้น 140 ค่าขอ 
และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติทั้งสิ้น 82 ค่าขอ 2) ด่าเนินการศึกษาระบบ Visa Data 
Center (VDC) หรือ E-Visa ระยะ 1 เพื่อมีความเข้าใจระบบปัจจุบันอย่างถ่องแท้ และ
จัดท่ารายงานการศึกษาระบบ E-Visa ที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ เพื่อหา Best 
Practices และระบบที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ซึ่งต้องครอบคลุมระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- 

MS4 การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกนัภัยและการบริการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินโครงการที่ส่าคัญ อาทิ 1) การแก้ไข
เพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
ก า ร เ งิ น แ ก่ ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย  ( Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการน่าเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
พิจารณาเรียงรายมาตรา ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท่าลายล้าง
สูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นกัน โดยได้
มีการพิจารณา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 2) การขยายกรอบการช่าระบัญชี
สกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency Settlement) ในการประกอบธุรกรรมทางการค้า
และการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางมาเลเซีย ได้ขยายขอบเขต

- 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ของกลไกการช่าระเงินสกุล ริงกิต-บาท ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ และสามารถเริ่มให้บริการได้
แล้วตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2564) 3) การส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มี
การด่าเนินการต่าง ๆ ดังนี้  รวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านระบบ e–Registration พัฒนาระบบฐานข้อมูล Soil 
Boring Test ในเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พัฒนาระบบโฉนดดิจิทัลใน 
กทม. และปริมณฑล เพื่อรองรับการจดทะเบียนต่างส่านักงานแบบออนไลน์ โดยติดตั้ง
ระบบและเร่ิมให้บริการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
สร้ า ง และพัฒน าก่ า ลั ง คนที่ มี ทั กษะ 
และความพร้อมเพื่ อ เป็นพลั ง ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
ทุ น ม นุ ษ ย์ ด้ า น ทั ก ษ ะ  (Skill) ข อ ง  World 
Economic Forum (WEF)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ในปี 2565 

ปี  2563-2 5 6 4 : ไ ม่ มี ก า ร
จัดเก็บ (โดยในปี 2562 อยู่ที่ 
62.3 คะแนน ปรับตัวลดลง
จ า ก ปี  2 5 6 1  จ า ก  6 3 . 0 
คะแนน) 

 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2   
MS3 
MS4 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

MS1 ออกแบบหลักสูตรปรญิญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนในระบบทวิภาคีส่าหรบัสถานศึกษาในก่ากับของส่านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)   
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินงานที่ส่าคัญได้แก่ 1) ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่าเนินโครงผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ และโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก EEC ซึ่งอยู่ระหว่างการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญา
และหลักสูตรประกาศนียบัตร 2) ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ด่าเนินโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งได้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึ กษาระบบ 
ทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ มีการด่าเนินการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อรองรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพตลอดจนจัดท่าการประเมินและจัดท่าแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

-  

MS2 ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill) ส่าหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้ว
เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ มีการด่าเนินงานที่ส่าคัญได้แก่ 1) ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่าเนินงานที่เก่ียวกับการ
พัฒนาและยกระดับทักษะก่าลังคน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท่าระบบกลางในการ
สร้างคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยการจัดท่า 
Skill mapping เพื่อใช้ในการปรับหลักสูตรให้มี Skill ตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมและภาคบริการ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการด่าเนินการพัฒนาทักษะก่าลังคนเพื่อสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ อาทิ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบเทียบการโอนประสบการณ์เพื่อรองรบั
คุณวุฒิวิชาชีพ และการรับรู้คุณวุฒิวิชาชีพ และอยู่ระหว่างการจัดท่า Application  
‘ปักหมุดมืออาชีพ’ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ และสร้างโอกาสส่าหรับผู้ที่
ออกจากการศึกษามาแล้ว ในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

-  
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MS3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน 
ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ ระหว่างด่า เนินการตามแผนฯ  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
มีการด่าเนินการการพัฒนาสมรรถนะก่าลังคน ดังนี้ 1) สนับสนุนการประเมินสมรรถนะฯ 
เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ และเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่ตกงาน ผู้ที่ก่าลังหางานท่า 
บุคลากรในอาชีพ บุคคลทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ 
หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม (Training) และเข้าสู่การ
ประเมินสมรรถนะ 2) จัดท่าชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิาชีพ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 3) อยู่ระหว่างการด่าเนินโครงการสร้างความ
เข้มแข็งก่าลงคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ ดังนี้ (1) สมาชิกศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรต้นแบบและประชาชนทั่วไป จ่านวน 800 คน (2) ผู้จัดการ
เกษตรกรรมแปลงใหญ่รุ่นใหม่ จัดประเมินสมรรถนะฯ แล้วเสร็จ จ่านวน 200 คน และกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ระหว่างการด่าเนินโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท่างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
เป้าหมายที่ได้รับ 6,360 คน มีผู้เช้ารับการฝึกแล้วจ่านวน 4,835 คน คิดเป็นร้อยละ 76.02 
ของเป้าหมายทั้งหมด มีผู้จบฝึก 4,112 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 ของผู้เข้ารับการฝึก 

-  

MS4 สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผนฯ ส่านักความร่วมมือ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี จัดท่า
ประกาศส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการ
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพื้นที่ จ่านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 1 3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 ได้ด่าเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และมีผู้ป่านการ
อบรมแล้วจ่านวน 188 ราย 

-  

 

  

100



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

การด่าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด่าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส่าคัญ (Big Rock) ประจ่าปี พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการการ
ด่าเนินปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นไปตามแผนที่ก่าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 เพ่ิมและพัฒนาป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. หยุ ดยั้ งและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดิน
ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขั ดแย้ ง เ กี่ ย วกั บกา ร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจาก
ป่าไม้และสมุนไพร และการ
บริการของระบบนิเวศป่าไม้มี
อัตราขยายตั วเพิ่ มขึ้ นอย่ าง
เหมาะสม 

1. ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่
ป่าไม ้

โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืน
ป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ มีผลการด าเนินงาน อาทิ 
 หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนป่าที่ถูกบุกรุก 

ไม่น้อยกว่า 7,743 ไร่  
 เครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุมไฟป่า 1,000 หมู่บ้าน  
 จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่

ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี
ย้อนหลัง 10,728 จุด 

 มีจ านวนพื้นที่สี เขียวในเขตชุมชนเมืองได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 13 แห่ง 

 กล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 24,566,900 ล้านกล้า  

2. การติดตามและตรวจสอบการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่
โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ 
บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้
เวลาจริง (Near real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการเปลี่ยน 
แปลงอย่างทันท่วงที 

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติที่

อาจเกิดขึ้นบนป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 241 คร้ัง  
 วิ เคราะห์ครอบคลุมพื้นที่ อนุรั กษ์ที่ รับผิดชอบ 

มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่  
 การแจ้งเตือนผลการติดตามการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า

อนุ รั กษ์  มี ค ว ามถู กต้ อ ง ร้ อยละ  85 ส่ วนกา ร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอย
การใช้ประโยชน์ 14 แปลง (54.95 ไร)่ 

3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่า
เศรษฐกิจป่าชุมชน และพื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองและชุมชน 

โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol 
System) ด า เนิ น กา รพัฒน าและขย ายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่มป่า
อนุรักษ์ มีผลการด าเนินงาน อาทิ 
 พัฒนาและขยายระบบลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ 

ครอบคลุม 213 พื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ 19 กลุ่มป่า 
 ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมร้อยละ 67.97 

ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
4. องค์กรหรือกลไกที่มีภารกิจ
รับผิดชอบการประเมินและการ
รายงานพื้นที่ป่าไม้ของชาติทั้ ง
ระบบในแต่ละช่วงเวลา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรป่าชายเลน ด าเนินการหยุดยั้งป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบ  
มีผลการด าเนินงาน อาทิ 
 การทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ด าเนินการแล้ว 

33 คดี ผู้ต้องหา 149 ราย เนื้อที่ 576.32 ไร ่
 การรื้อถอนและท าลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุก

ด าเนินการแล้วเสร็จ 19 แปลง เนื้อที่ 801.36 ไร่  
 ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดินป่าชายเลน 200 แปลง  

5. กลไกทางเศรษฐศาสตร์และ
ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้ครบวงจร 

โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า) ด าเนินการลาดตระเวน 
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
การลั กลอบตัด ไม้พะยู งและ ไม้ มี ค่ า ใน  38 พื้ นที่ 
ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 11 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง โดย
มีผลการด าเนินคดีเกี่ยวกับไม้พะยูง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 
ถึง 31 มี.ค. 2565 จ านวน 29 คดี ผู้กระท าผิด 26 คน 
ตรวจยึดไม้พะยูง 206 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 
10.93 ลูกบาศก์เมตร 

6 .  ม า ต ร ก า รห รื อ ก ล ไ ก ท า ง
นโยบายหรือกฎหมายเพื่ อจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 

โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
(ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ) ด าเนินการดังนี้  
 จัดตั้งจุดสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน 

ตรวจปราบปรามป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้
และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 125 จุด  

 สนับสนุนเครื่องมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
 เตรียมจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสนับสนุน
งานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จ านวน 30 หมู่บ้าน  

7. แนวเขตที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวเขตในพื้นที่จริง 
และมีเอกภาพ 

โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม (บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม) มีผลการด าเนินงาน อาทิ 
 เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัด

ที่ดินท ากินให้ชุมชน จ านวน 2,785 ไร่  
 เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้

ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 22,236 ไร่  

 2,008 หมู่บ้าน ได้รับการจัดท าแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่  

8. ปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎร
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
อนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่าง
ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต พื้นที่จังหวัด
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
เ ป็ น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมาย 

ชายฝั่งทะเลส าหรับหน่วยงานราชการที่ขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าชายเลน  

 9. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร
และการบริการของระบบนิเวศ 
ป่าไม้ 

 

 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุง
ไม้เศรษฐกิจต่อเนื่อง 3 ปี ในปีงบประมาณ 2565 เป็น
การดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี 2563 และ ปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลง
ปี 63,64จ านวน 38,560 ไร่) 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2 

MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
/ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 1. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด าเนินการหยุดยั้งการตัดไม้ท าลาย
ป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 หยุดยั้งการท าลายป่าคงสภาพและยึดคืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 7,743 ไร่  

จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50,000 ไร ่
 เครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่า 1,000 หมู่บ้าน  
 จ านวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย

จุดความร้อน 3 ปีย้อนหลัง 10,728 จุด  
 มีพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู จ านวน 52,550 ไร่  
2. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ 241 คร้ัง 
 วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่  
 การแจ้งเตือนผลการติดตามการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความถูกต้องร้อยละ 85  
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยการใช้ประโยชน์ จ านวน  

14 แปลง เนื้อที่ 54.95 ไร่  
3. โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(Smart Patrol System) ด าเนินการพัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(SMART Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 พัฒนาและขยายระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุม 213 พื้นที่อนุรักษ์ 19 กลุ่มป่า  
 ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมร้อยละ 67.97 ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
 คณะท างานติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามผลการด าเนินงานการลาดตระเวนเชิง

คุณภาพของพื้นที่อนุรักษ์ 8 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2) อุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาว 3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง 5) เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว–เขาชมพู่ 6) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 7) เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูค้อ–ภูกระแต และ 8) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ได้หยุดยั้ง
ป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ด าเนินการแล้วรวมจ านวน 33 คดี 

ผู้ต้องหารวม 149 ราย เนื้อที่รวม 576.32 ไร่  
 การรื้อถอนและท าลายพืชผลอาสินในพื้นที่บุกรุก ด าเนินการแล้วเสร็จ 19 แปลง  

เนื้อที่รวม 801.36 ไร่  
 ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินป่าชายเลน จ านวน 200 แปลง  

5. โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า) 
ด าเนินการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้
พะยูงและไม้มีค่า จ านวน 38 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 แห่ง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 11 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ล่อแหลมอย่างเข้มข้น 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
/ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
โดยมีผลการด าเนินคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับไม้พะยูงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564-31 มี.ค 2565 จ านวน 29 คดี ผู้กระท าผิด 26 คน ตรวจยึดไม้
พะยูง 206 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 10.93 ลูกบาศก์เมตร  
6. โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ) 
ด าเนินการ ดังนี้  
 จัดตั้งจุดสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่และลาดตระเวน ตรวจปราบปรามป้องกันการกระท าผิด

เก่ียวกับป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 125 จุด 
 สนับสนุนเครื่องมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  
 เตรียมจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

จ านวน 9 รุ่น และสนับสนุนงานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จ านวน 30 หมู่บ้าน เป้าหมาย
ปี 2565 จ านวน 5 รุ่น ด าเนินการแล้ว 1 รุ่น จ านวน 100 คน  

 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ และ
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม 

MS2 บริหารจัดการพื้นที่ป่าไมใ้ห้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝัง่ / กรมที่ดิน 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม (บริหารจัดการที่ดิน
ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม) ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 2,785 ไร่ 

จากเป้าหมาย 100,000 ไร่  
 เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบ

ติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 22,236 ไร่ จากเป้าหมาย 70,000 ไร่  
 ส ารวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ เพื่อจัดท าข้อมูลที่ดิน 13,624 ไร่ จากเป้าหมาย 

50,000 ไร่  
 มีหมู่บ้านที่ได้รับการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัด

ระเบียบการใช้ที่ดิน จ านวน 2,008 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย จ านวน 3,000 หมู่บ้าน  
 หมู่บ้านที่ได้รับส ารวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 355 หมู่บ้าน จาก

เป้าหมาย จ านวน 2,000 ไร่  
2. โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต พื้นที่จังหวัด
ชายฝั่งทะเลส าหรับหน่วยงานราชการที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน  

3. โครงการตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และการบริหารด้าน
การอนุญาติในพื้นที่ป่าชายเลน มีด าเนินการ ดังนี้ 
 ชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน  
 ส ารวจรังวัดพื้นที่ เพื่อจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน 678 ไร่ 27 

 
กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่
อนุรักษ์ หากกฎหมายล าดับรองยังไม่
มีผลบังคบั จึงไม่สามารถด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิและบริหาร
จัดการพื้นทีไ่ด ้
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝัง่ / กรมที่ดิน 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ชุมชน  

 จัดท าฐานและลงรูปแปลงในพื้นที่ที่ส ารวจแล้ว  
4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 การตรวจสอบและการบริหารจัดการพื้นที่ จ านวน 500,000 ไร่ กฎหมายล าดับรอง

ยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและบริหารจัดการ
พื้นที่ได้  

 ด าเนินการรังวัดจัดท าเครื่องหมายแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ตามแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จ จ านวน 1,775.60 กิโลเมตร 

MS3 พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรธรณี / องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ / กรมที่ดิน / ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การ
มหาชน) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / กรมธนารักษ์ / ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม / กรมทรัพยากรน้ า 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด าเนินการดังนี้  
 จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน  
 คนในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 250 ป่าชุมชน  
 พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 13 แห่ง โดยมีกล้าไม้เพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว จ านวน 24,566,900 ล้านกล้า 
 2. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ า) ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และ
จัดเตรียมกล้าไม้ ส าหรับปลูกป่าท าหลักและปักหลักแนวปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
เสื่อมโทรม โดยปลูกป่าทั่วไป 200 ต้น/ไร่ เพิ่มความสามารถการกักเก็บน้ าไว้ในดิน ลด
การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ า และท าให้มีน้ าไหลในล าธารสม่ าเสมอตลอดปี 
ด าเนินการใน 19 จังหวัด 12 ลุ่มน้ า 15,000 ไร่  
3. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และจัดเตรียมกล้า
ไม้ ส าหรับการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ โดยปลูกฟื้นฟูโครงสร้างระบบ
นิเวศต้นน้ า ปลูกป่าไม้ใช้สอย และปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ จ านวน 14,100 ไร่  
4. โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูก
คุกคาม ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศได้รับการ

รวบรวม และอนุรักษ์ไว้ ได้แก่ พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จ านวน 439 ชนิด 
กล้วยไม้ จ านวน 624 ชนิดและขิงข่า จ านวน 288 ชนิด  

 ทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก พืชที่ได้ถูกคุกคาม พืชใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการการอนุรักษ์ 
ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัยและสามารถเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถิ่น จ านวน 37 ชนิดสะสม  

 แหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับ
การให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล จ านวน 5 แห่ง  

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการ
ก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะ
ที่ 2-3 ซึ่งปัจจุบันขาดแคลน
แรงงานฝีมือเฉพาะด้านท าให้การ
ก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 มี
ความล่าช้ากว่าแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

กรมป่าไม้ / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื / กรมทรัพยากรธรณี / องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ / กรมที่ดิน / ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การ
มหาชน) / องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / กรมธนารักษ์ / ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม / กรมทรัพยากรน้ า 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
5. โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ) พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบ ารุง
ดูแลรักษา โดยด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจเต่อเนื่อง 3 ปี ใน
ปีงบประมาณ 2565 เป็นการดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 
2563 และปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลงปี 63,64จ านวน 38,560 ไร่)  
6. โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
 มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ  
 มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ 8 แปลง  
 มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินการชุมชนไม้มีค่า 
 ป่าครอบครัว จ านวน 1,279 ไร ่

 7. โครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3 (ก่อสร้างสวนป่าแบ่งออกเป็น 2 
พื้นที่) พื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ 160-1-76 ไร่ กรมธนารักษ์ได้ด าเนินการก่อสร้างพื้นที่
ก่อสร้างที่ 1 แล้วเสร็จ และได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว 
เพื่อดูแลบ ารุงรักษาและบริการจัดการนับตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2564 โดยได้มีการลงนาม
ในบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่าง
กองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 
2564 พื้นที่ก่อสร้างที่ 2 เนื้อที่ 103-1-6.5 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 546 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
1 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
แผนที่ก าหนด 
 8. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด าเนินการดังนี้  
 อบรมพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 3,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.16 

(รวมผลงานสะสม 4,441 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.69) ของเกษตรกรเป้าหมาย 
 เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปแบบระบบ

วนเกษตร จ านวน 45,000 ไร่ โดยด าเนินการแล้วจ านวน 4,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.56 ของพื้นที่เป้าหมาย 

 

  

111
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MS4 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร) / กรมสรรพากร / 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / องค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / 
ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ) พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจได้รับการ
ปลูกบ ารุงดูแลรักษา โดยกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่อง 3 ปี ในปีงบประมาณ 2565 เป็นการดูแลรักษาแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการในปี 2563 และ ปี 2564 (รวมรักษางานเดิม ดูแลแปลงปี 63,64 จ านวน 
38,560 ไร่) 
 2. โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 มีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 1 ข้อเสนอ  
 มีข้อมูลระดับแปลงที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ 8 แปลง 
 มีพื้นที่ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 1,279 ไร ่

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงมหาดไทย    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
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 าแนกเขตทางทะเล
และชายฝั่งรายจังหวัด 

อยู่ระหว่างที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วม
พิจารณาแนวเขตและจัดท าแผนที่ราย
จังหวัดโดยมี กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่ วย ง านหลั ก ในกา รป ระสาน
หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งเพื่อรวบรวมข้อมูล/
สถานการณ์รายทรัพยากรในรูปแบบ 
Paper based และ Digital file เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลด าเนินงานโดย กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการก าหนดเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

2) ร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ 
การก าหนดเขตจังหวัดในทะเล 

3) หลักสูตรการศึกษาที่บรรจุเรื่องเขตทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

4) จ านวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วม 
และจ านวนกิจกรรมร่ วมของภาค 
ประชาสังคม 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการน าเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลและชายฝั่งไปหารือ
ร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล จนได้ข้อยุติแล้วรวม 20 คู่จังหวัด คงเหลือที่ยังไม่ได้
ข้อยุติเฉพาะ 1 คู่จังหวัด คือ จ.กระบี่ และ จ.พังงา (ในกรณีเกาะห้อง) เนื่องจากแต่ละ
จังหวัดต่างอ้างสิทธิตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้  
หากกระทรวงมหาดไทยสามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนของ จ.กระบี่ และ จ.พั งงา ก็จะ
สามารถจัดท าบัญชีแนบท้าย ร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
พ.ศ. .... น าเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้ ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้
ประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง 23 จังหวัด
ชายทะเล และเป็นการพัฒนาการก าหนดเขตจังหวัดให้ครบถ้วนเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.
ก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 ทั้งนี้ เมื่อบังเกิดความชัดเจนของเขต
จังหวัดชายทะเล อันเกิดจากความชัดเจนของเส้นเขตจังหวัดทางทะเลแล้ว ย่อมส่งผลให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของชาติ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติทางทะเลได้อย่างสมบูรณ์ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ การ
ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
แก้ไขปัญหาคราบน้ ามันและมลพิษ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  

 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
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MS2 การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า ร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทาง
ทะเล พ.ศ. .... ของ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งยัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการ
จัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 และจะด าเนินการครั้งต่อไป ในวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ที่อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

MS3 บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสตูรการศึกษา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเนื้อหารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา เพื่อท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ จัดท าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 
ได้น าเสนอเนื้อหารายวิชาต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อย และกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาน าไปบรรจุใน
หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  
2. ในหลักสูตรต่ ากว่าอุดมศึกษา ได้มอบหมายผู้แทนประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารด้าน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนธ.ค. 2564 และได้จัดท าร่างสาระส าคัญและ
เนื้อหาที่จะบรรจุเรื่อง เขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ยังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
กรอบหลักสูตรและจัดท าเนื้อหาสาระหลักสูตร (ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 และ 16 มี.ค. 2565 
3. ในหลักสูตรสูงกว่าอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เข้าพบหัวหน้าส่วน
ราชการ  
 วันที่ 4 ม.ค. 2565 เข้าพบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาการบรรจุ

เนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสตูรของกระทรวงมหาดไทย 
อาทิ หลักสูตรนายอ าเภอ วิทยาลัยการปกครอง และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  

 วันที่ 8 ก.พ. 2565 เข้าพบปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้พิจารณาการบรรจุเนื้อหา
รายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ
ของกระทรวงกลาโหม อาทิ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ วิทยาลัยเสนาธิ
การทหาร วิทยาลัยการเหล่าทัพ วิทยาลัยป้องกันประเทศ และหลักสูตรทางทหารอ่ืน
ที่เห็นสมควร   
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงมหาดไทย   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถ
พึ่งพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับ
พื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทาง
น้ าอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ า
ล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่ 
2. การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายผลการบริการจัดการน้ าในพื้นที่
นอกเขตชลประทานอ่ืนต่อไป 

1. ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ า
ล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่มีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ จัดการน้ าของตนเอง
อย่างสมดุล 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน
เรียบร้อย เมื่ อวันที่  11 ก .พ . 
2565 และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 

2. การปรับปรุงกลไกการท างานในรูปแบบใหม่
ที่เน้นการบูรณาการในพื้นที่ทุกภาคส่วนที่เพิ่ม
ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น 
 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

  
MS4 

 

 
MS1 

 

 
MS2 

 

MS1 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 
MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชนหรือท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ 
เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปญัหาของพื้นที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ าและการใช้
อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการเป็นผู้ใชน้้ า และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจดัการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยเลือกพื้นทีน่ าร่องด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพและทักษะดว้ยองค์ความรู้เพื่อให้
ชุมชนมีเครื่องมือและข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความ
เข้าใจเรื่องต้นทุนน้ าและการใชอ้ย่างสมดุลเนน้ให้ชุมชนเป็นเจา้ของน้ ามากกว่าการ
เป็นผู้ใชน้้ าและมีระบบพี่เลี้ยงทีช่่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ โอกาส 
สามารถพัฒนาทักษะดา้นการจดัการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

MS2 แต่งตั้งคณะท างานในพื้นที่ เพ่ือร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนก าหนดแผนงานการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยด าเนนิการแต่งตัง้คณะท างานเรียบร้อยเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างด าเนนิงาน 

 

MS3 ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงาน
อย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพ่ิมพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตร 
เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับ
สภาพอากาศผันแปร ลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมป่าไม ้

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 
 

ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ 
2564 - 2565 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS4 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเอง น าไปสู่การสร้างเครอืข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็น
ระบบในพื้นที่เหนืออ่างเกบ็น้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเกบ็น้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 

ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ 
2564 - 2565 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกิน
ค่ามาตรฐาน 
2. การยกเลิกประกาศเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์
มาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการควบคุม ลดและขจัด
มลพิษที่ เ กิ นค่ ม าตรฐาน ใ ห้คุณภา พ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

 MS2 MS1 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู MS1 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
1. ทบทวนผลการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ  
2. จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ  
3. ใช้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง (ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เป็นกลไกการด าเนินงานของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
4. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดและขจัดมลพิษ  
5. ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ และก าหนดวิธีการใช้
งบประมาณที่สามารถด าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่  
6. ประสานติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการลดและขจัดมลพิษที่
ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

 

MS2 ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกรมควบคุมมลพิษได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี
2565 จ านวน 4,357,000 บาท โดยว่าจ้างที่ปรึกษา (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ด าเนินการศึกษาโครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  
ในกรณีที่เห็นควรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจะจัดท าร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้าน
ป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ในกรณีที่เห็น
ว่ายังไม่ควรยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจะจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเพื่อให้การด าเนินงานเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ประสบผลส าเร็จมากขึ้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 240 วัน ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานโครงการในปัจจุบันที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูล และประเมินความเหมาะสมใน
การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และจัดการหารือ กลุ่มย่อย (Focus Group) ใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ รวม 4 คร้ัง ดังนี้ 1) ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนใน ทต.เนินพระ เมื่อวันที่ 4 
มี.ค. 2565 และชุมชนใน ทม. มาบตาพุด เมื่อวันที่  4 มี .ค. 2565 ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 
แห่ง ได้แก่ อบจ.ระยอง ทน.ระยอง ทม.มาบตาพุด ทม.บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง ทต.ทับมา 
ทต.เนินพระ ทต.มาบข่า และ ทต.มาบข่าพัฒนา เมื่อวันที่ 7 มี .ค. 2565 3) ผู้แทน
หน่วยงานในคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นที่เขตควบคุม
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
มลพิษจังหวัดระยอง 30 หน่วยงาน อาทิ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง เป็นต้น เมื่อวันที่  8 มี .ค. 2565 4) ผู้แทนกลุ่ม
ผู้ประกอบการ อาทิ กลุ่มปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรม สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงานอุตสาหกรรมหลัก จ านวน 
40 โรงงาน เม่ือวันที่ 18 มี.ค. 2565 ผลการหารือกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์การรับรู้และความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง จากผู้แทน  
4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1) ภาคประชาชน 2) อปท. 3) หน่วยงานในคณะ อนุกรรมการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และ  
4) ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ประเด็นการรับรู้ที่ส าคัญสอดคล้องกัน โดยสรุปคือประชาชน
ยังขาดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และได้ให้ข้อเสนอแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืนในประเด็นที่ส าคัญ คือ การร่วมมือและบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม อปท. ต้องก าหนดเป้าหมายและด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและก าหนดมาตรการจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด รวมทั้งการให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเป็นเครือข่ายและ
ร่วมด าเนินการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้มีพื้นที่น าร่องในการแก้ไข
ปัญหาแล้วจึงขยายผล ใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือก ากับการเติบโตของพื้นที่ และหารือกับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อสอบถามความเห็นเพิ่มเติม 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประสานการท างานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท ากฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสองต่อไป เพื่อให้ ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้ประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่
ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง ๒๓ จังหวัดชายทะเล และเป็นการพัฒนาการก าหนดเขตจังหวัดให้ครบถ้วนเพิ่มเติมจาก 
พ.ร.บ.ก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502  ตลอดจนเร่งรัดกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ล่าช้ากว่า
ก าหนดอื่นๆ ให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
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7. ด้านสาธารณสุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การปฏิรูปการจัดการภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาติและ 
โรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้าน
สุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่ครบวงจรและบูรณาการ 
เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สุ ขภาพ  (National Health Security) 
สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยั่งยืน 

1.  ร้ อยละของจั งหวั ดที่ มี กลไกบริ หาร
สถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่  และ
สามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่างมีเอกภาพ 
(ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 
จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 
คือ 60 จังหวัด) 

ปี 2564 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุ ก เ ฉิ น ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ( EOC) พ ร้ อ ม
คณะท างานตามกลุ่มภารกิจครบ
ทั้ ง  76 จังหวัด และกรุงเทพฯ 
(ที่มา : กรมควบคุมโรค) 

2. มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ 
และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้าน
สุขภาพผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ปี 2564: มีร่างแผนบูรณาการฯ 
เตรียมน าเสนอร่างแผนบูรณาการฯ 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
(ที่มา : กรมควบคุมโรค) 

 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถแสดง Critical Information 
ได้แบบ Realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ปี 2564: มีระบบ Web EOC เป็น
ระบบบริหารทรัพยากรเพื่อรองรับ
การสั่งการในภาวะฉุกเฉิน และ
เป็น Data Center ส าหรับศูนย์ 
EOC ทั่วประเทศ 
(ที่มา: กรมควบคุมโรค) 

4. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 
21 วัน 

ปี 2564: จังหวัดที่สามารถควบคุม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 
วัน มี 68 จังหวัด (ร้อยละ 88.31) 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 

5. อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 
2565 

ปี 2564: อัตราการป่วยตายจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ร้อยละ 0.1 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 

6. แผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ รัฐมนตรี 

ปี 2564 : ยกระดับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงระดับที่สูงและสร้าง
ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน  
(ที่มา: กรมควบคุมโรค) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
มีการจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติ การฉุ ก เฉินด้ านการแพทย์และสาธารณสุ ข 
( Emergency Operation Center: EOC)  ที่ ด า เ นิ น ง านภ าย ใต้ ร ะบ บ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานตามกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มภารกิจวิชาการและ
วางแผน (STAG) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) กลุ่มภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 
(Risk communication) กลุ่มภารกิจด้านกฎหมาย กลุ่มภารกิจส ารอง
เวชภัณฑ์ (Logistic) กลุ่มภารกิจคัดกรองด่านเข้าออก (Point of entry) กลุ่ม
ภารกิจการเงินและการบริหารจัดการงบประมาณ (Financial) และกลุ่ม
ภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) ครบทั้ง 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร เพื่ออ านวยการ สั่งการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามประเมินแก้ไขปัญหาสถานการณ์  จัดสรรและ
กระจายทรัพยากรทา งด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ใ ห้ เกิ ดขึ้ น 
อย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 จึงต้องปรับแผนการด าเนินงาน
ในขั้นตอนติดตามการด าเนินงาน สั่งการหรือ
มอบหมายเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ 
(Video Conference) 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 

MS1 

MS2 MS3 
MS4 
MS5 
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MS2 มีแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดการภาวะฉกุเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการจัดท าร่างแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและแผน

ปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข พ.ศ. 2564 - 2565 และจัดประชุมกับผู้ร่วมด าเนินการ เพื่อพิจารณา 
ร่างแผนบูณราการฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอร่าง แผน
บูรณาการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด หรือโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็น
คณะท างานฯ และจะจัดประชุมเพื่อจัดท ากรอบร่างแผนปฏิบัติการฯ และแผนงาน
เชิงระบบที่เกี่ยวข้องในเดือน เม.ย. 2565 รวมถึงจะจัดประชุมออนไลน์ระดม 
ความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิอนาคตไทย ในเดือน เม.ย.–พ.ค. 2565 
และจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ในเดือน มิ.ย. 2565 

 
กา รจั ด ท า ร่ า ง ) แผ นปฏิ บั ติ ก า ร ฯ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานหลายภาคส่วน  
ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคใน
สั ง กั ด ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
คณะกรรมการโรคติ ดต่อจั งหวัด /
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ป ร ะ ก อ บ กั บ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการ
จัดประชุมหรือสัมภาษณ์เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ทั้งหมด 

MS3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทลัที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัดและระดบัประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ 

(Government Big Data Institute: GBDi) เพื่อให้บริการบริหารข้อมูล Big Data 
 มีการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and 

Cloud service: GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
Big Data ภาครัฐไปแล้วทั้งสิ้น 30 โครงการ (ความก้าวหน้าร้อยละ 81) 

 รวบรวมข้อมูลพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยปฏิบัติการควบคุ ม
โรคติดต่อ (CDCU) จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคแห่งที่ 1-12 และสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งจัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความต้องการของบุคลากร/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย และด าเนินการออกแบบ
รูปแบบฐานข้อมูลหน่วย CDCU ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือค าสั่ง
แต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ในหน่วย การออกค าสั่ง และความต้องการในการอบรม/
พัฒนาทักษะ 

 
จากการทบทวนข้อมูลหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทั่วประเทศ
จ านวนทั้งสิ้น 2,784 หน่วย พบว่า เป็น
ข้อมูลเดิมในปี  2564 ปัจจุบันบาง
จังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ห น่ ว ย  CDCU ดั ง นั้ น 
ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าหนังสือ ขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลจากพื้นที่ 
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MS4 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 สรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานในสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด 

และจัดท าแนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันเพื่อการเผยแพร่ 
 ด าเนินการรับผู้อพยพชาวไทยที่เดินทางกลับจากยูเครน ในวันที่ 2-8 มี.ค.

2565 โดยมีการวางแผนและออกแบบกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
นับตั้งแต่ข้อมูลและการเดินทาง การตรวจสิ่งส่งตรวจ การตรวจเอกสาร การ
คัดกรองและคัดแยกผู้เดินทางตามความเสี่ยง การกักกัน การส่งต่อการดูแล
รักษาพยาบาล ไปยังโรงพยาบาลสนาม สถาบันบ าราศนราดูร และการส่งต่อ
การติดตามให้กับส านักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่ที่มีผู้ผู้ติดเชื้อยืนยัน
เดินทางกลับภูมิล าเนา รวมถึงมีการประสานบูรณาการการด าเนินการร่วมกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานทูต สถานกงสุล สายการบิน การท่าอากาศ
ยาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

 
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขใน
ปัจจุบันท าให้การด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย
คร้ัง แต่คณะท างานสามารถสลับสถานที่ 
และเวลาเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์
แก่ผู้ร่วมด าเนินการ เนื่องจากมีเครือข่าย
การท างานที่ดีให้การสนับสนุน 

 

MS5 มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีการวางแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC STAFF) ส าหรับผู้บริหาร (ระดับ
ส่วนกลางและระดับเขต) ในช่วงเดือน พ.ค. 2565 

 รวบรวมและทบทวนกระบวนงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ของกลุ่มภารกิจภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ จ านวน 23 SOP และได้จัดท าค าสั่งคณะท างานพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ  

 จัดประชุมเพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขที่มีความรุนแรงระดับประเทศ โดยพิจารณาสถานการณ์สมมุติ
ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ พิจารณากลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ แบบประเมิน คู่มือวิทยากร และคู่มือผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม โดยก าหนด
วันฝึกซ้อมระหว่าง 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 ณ จังหวัดเชียงราย 

 มีการประชุมหารือการปรับปรุงโปรแกรมการบริหารจัดการคลังวัคซีนและ
เวชภัณฑ์และโปรแกรมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น โดย
อยู่ระหว่างเตรียมจัดจ้างบริษัทโปรแกรมเมอร์เพื่อด าเนินการ 

 
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาด
อย่างต่อเนื่อง กองควบคุมโรคและ
ภั ย สุ ข ภ า พ ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ไ ด้
วิเคราะห์สถานการณ์และจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานโครงการ จึง
ปรับแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
เ ดิ ม ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ
สถานการณ์ 

 ระบบการจัดหายา Favipiravir รวม
ของประเทศ โดยกองบริหารการ
สาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรม 
ท าให้การบริหารจัดการรวมเป็นหนึ่ง
เดียว ราคาถูก ติดตามประเมินผลได้
มีประสิทธิภาพ โดยกรมควบคุมโรค
ได้รับการสนับสนุนจากส่วนนี้ ไม่ได้
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน 120,000,000 โดส (17 มี.ค. 2565)  
- Pfizer จัดซื้อตามสัญญาปี 2565 (30,002,310 โดส) ตรวจรับแล้วตาม

สัญญาจ านวน 8,474,760 โดส (ความส าเร็จในการจัดซื้อร้อยละ 28.25) 
- AstraZeneca จัดซื้อตามสัญญาปี 2565 (60,000,000 โดส) ตรวจรับ

แล้วตามสัญญาจ านวน 1,293,500 โดส (ความส าเร็จในการจัดซื้อร้อยละ 
2.15) 

 กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) และมอบหมายให้
กองบริหารการสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม จัดหาและจัดส่งยา 
Favipiravir ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

 การตรวจคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค.-23 มี.ค. 2565 จ านวนผู้เดินทาง 
333,677 ราย มีสิ่งส่งตรวจที่ได้รับการวินิจฉัยเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ทั้งหมด 
2,729 ตัวอย่าง พบผลบวก 103 ราย (ร้อยละ 3.77) โดยเป็นผู้เดินทาง
ทั้งหมด และน าส่งโรงพยาบาลทางช่องทางพิเศษ ไม่ปะปนกับผู้โดยสารทั่วไป 

จัดซื้อเอง 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ตดิต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่
ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และ
การสร้ า ง เสริ มสุ ขภาพแนวใหม่  ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
ด้วยการบูรณาการบริการสร้ าง เสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้ านสุ ขภาพและ
ป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

1. นโยบายในที่ท างาน (workplace policy) 
และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค 
การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้าใน
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ 
รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health 
Officer) ในสถานที่ท างานภาครัฐและเอกชน 

ปี 2564: จัดตั้งศูนย์สุขภาพดี
วัยท างาน (Wellness Cente) 
ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข
และในสถานประกอบการ
ให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ที่ครอบคลุมทุกมิติ  
(ที่มา: กรมควบคุมโรค) 

2. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศ
มีชุดสิทธิประโยชน์ที่ เน้นรูปแบบบริการเชิง
นวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการในการบูรณาการ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันโรค เข้ากับการรักษาโรคไม่ติดต่อ
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เพิ่ม

ปี 2565: ประกาศให้บริการ
ตรวจวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเองที่บ้ าน (HBPM) เป็น
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ร ะ บ บ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
รวมถึงการจัดงบประมาณของ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
ผู้ป่ วย รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อ
สนับสนุนบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
สร้างเสริมสุขภาพ การเพิ่มงบสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P) และการบริหารจัดการงบ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ซ้ าซ้อน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้ของสถานพยาบาล 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P) เป็นหมวด
เฉพาะ แยกจากงบบริการทาง
การแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
แ ล ะ ง บ ส นั บ ส นุ น อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 

3. ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีบูรณาการและมี
มาตรฐาน ที่เอ้ือต่อการสร้างความรอบรู้และแนว
ทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยและผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (personal health 
record) ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล 
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรครวมทั้งการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาล 

ปี 2564: มีแอพพลิเคชั่นบันทึก
สุขภาพด้วยตนเอง (Personal 
Health Record) เ ชื่ อ ม แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงกับจุด
บริการ Health station และมี
แอพพลิเคชั่น H4U สมุด
สุขภาพประชาชนเพื่อคืนข้อมูล
สุขภาพโรค เบาหวาน และโรค
ความดั น โ ล หิ ตสู ง ส า หรั บ
ประชาชนและผู้ป่วย  
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 

4. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมาตรการ
รวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
น้ าตาล โซเดียมและสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาค
การเกษตร รวมทั้งปัจจัย/สภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

ปี 2565: อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ไม่มี แอลกอฮอล์
ส าหรับเด็ก และข้อเสนอเชิง
นโยบายมาตรการภาษี และ
ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น  
ล ด อั น ต ร า ย จ า ก ส า ร เ ค มี
อันตรายในภาคเกษตร 
(ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดตอ่
ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีการจัดสัมมนาเครือข่ายเพื่ อพัฒนานโยบายสุขภาพในสถา นที่ท างาน 
(Workplace Policy) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง“รูปแบบการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพในสถานที่ท างาน” เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 ณ ห้องประชุมกองโรคไม่
ติดต่อ และระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม (Total 
worker health) และชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ‘ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มี
ความสุข ในสถานประกอบการ’ (10 Package) โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา
จากหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน จ านวน 26 แห่ง จ านวน 
47 คน  

 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด -19 สถานประกอบการ
ภาคเอกชนให้ความส าคัญและด าเนินงาน
ตามมาตรป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
MS4 
MS5 
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MS2 การบูรณาการบริการสรา้งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างการคัดเลือกรูปแบบบริการ ( Innovative Service Model)  
เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ มีจ านวน 24 หน่วยงาน ส่งผลงาน
รูปแบบบริการเชิงนวัตกรรมฯ เข้าร่วมคัดเลือก (ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. 2565) 
 

 
มีผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกผลงานรูปแบบบริการ
เชิ งนวัตกรรมฯ ค่อนข้ างน้อย  เนื่ องจาก
แรงจูงใจในการเข้าร่วมประกวดมีเพียงโล่รางวัล
เท่านั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงาน
โรคไม่ติดต่อของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
1–12 ส่งรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือก
ผลงานอย่า งน้อย เขตละ 1 แห่ง และขอ
สนับสนุนเงินรางวัลในการคัดเลือกเพิ่มเติม 

MS3 การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพื้นที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอลส าหรับ

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีทีมพัฒนา
นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
กระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรม จ านวน 7 ทีม (ต.ค. 2564-ก.พ. 2565) และมี 
Coach ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Coaching for change ที่มีความพร้อมเข้า
สู่การด าเนินงานบ่มเพาะนวตักรรมด้านสขุภาพและปอ้งกันควบคุมโรค เป็นไป
ตามเกณฑ์เกณฑ์การพัฒนาที่ก าหนด จ านวน 10 คน (ต.ค. 2564 - ม.ค.
2565) รวมถึงมีรูปแบบการด าเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรค 1 ระบบ อยู่ระหว่างด าเนินการในปัจจุบัน 

 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health 
Station) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันบนแพลตฟอร์มระบบ
สุขภาพดิจิทัลส าหรับงานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Digital 
Health Platform for NCD prevention and control) ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดระบบสุขภาพดิจิทัลส าหรับเพิ่มสมรรถนะประเมินความ
เสี่ยงด้วยตนเองของประชาชน และเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล 
(Personal Health Record) ที่น าเข้าจาก Digital Health Station เชื่อมกับ
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน National cloud platform เมื่อวันที่ 28-29 
มี.ค. 2564 

 
 การเชื่อมต่อ HIS gateway กับ MoPH 

Cloud ในพื้นที่บริการปฐมภูมินั้นยัง
ใช้งานไม่สมบูรณ์ต้องมีการประสาน
แจ้งปัญหากับทางศูนย์เทคโนโลยีฯ 
ส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
อย่างสม่ าเสมอ 

 เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด--19 ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้า
ร่วมขยายรูปแบบบริการด้วยดิจิทัล
ลงชุมชน นอกจากนี้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่สนใจก็ไม่สามารถเข้าร่วม
ได้ 
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MS4 การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 อยู่ระหว่างร่วมกับศูนย์ Log Health ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดท าชุด

ข้อมูลมาตรฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ และตติยภูมิ ร่วมกับการปรับใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เช่น JHCIS 

 การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต
สูงส าหรับโรงพยาบาลในเขต Sandbox โดยมีเขตที่ส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางได้
แล้ว คือ เขตสุขภาพที่ 1 (86%), 4 (94%), 9 (73%) และ 12 (63%) 

 การใช้ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยด้วยแอพพลิเคชั่น H4U สมุดสุขภาพ
ประชาชน ใน 4 อ าเภอน าร่องที่ จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ อ.หนองหงส์ อ.ประโคนชัย 
อ.คูเมือง และ อ.ละหานทราย โดยมีผู้ใช้งาน ณ เดือน ม.ค. 2565 จ านวน 
25,018 คน 

 การขยายผลการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกเขตปฏิรูปสุขภาพ โดยด าเนินการแล้วในเขต
สุขภาพที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มอีก 6 เขต เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้ง 12 เขต 

 
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อโควัด-19 ท าให้เจ้าหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่
มีเวลาในการฏิบัติงานร่วมกันตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

 กรมควบคุ มโรค ควรจั ดท า เป็ น
นโยบายเสนอให้ปลั ดกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข สั่ ง ก า ร พื้ น ที่ ใ ห้
ความส าคัญในการใช้ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  เพื่ อกา รดู แลพฤติ ก รรม
สุขภาพด้าน NCDs 

MS5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอตัรายจากอาหารและสารเคมีที่
ก่อให้เกิดโรคไมต่ิดต่อ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการศึกษาทบทวนข้อมูลผลกระทบการใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาค

เกษตร และความคุ้มค่าหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรอง
โรค และรักษาของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ประสานอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการด าเนินการศึกษาฯ ทั้งนี้คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2565 

 ด าเนินการพัฒนาโมเดลต้นแบบการด าเนินงานเฝ้าระวังการรับสัมผัสสาร
ตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมในเด็กกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย
ในการด าเนินงานเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

 ด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังระดับตะกั่วในเลือดของเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยง 

 
 ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการ  
 หน่วยงานส่วนกลาง/เขต ไม่สามารถ

ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม สนับสนุน และ
รวบรวมข้อมูล รวมถึงการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ ย งและพื้ นที่ เ สี่ ย ง ไม่ ส ามารถ
ด าเนินงานได้ 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
และระดับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กที่มีระดับตะกั่วใน
เลือดเกิน 10 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรในพื้นที่จังหวัดระนอง 

 ด าเนินงานขับเคลื่อนการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาด 
ไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ต่อสุขภาพ โดยถ่ายทอดแนวทางการ
ด าเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง 
PM2.5 ให้แก่จังหวัดเป้าหมาย 37 จังหวัด ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง 
PM2.5 ก าหนดพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูล และการสอบสวน
โรคเบื้องต้น  

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรกัษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน 
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่
บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น 

1. ระบบและกลไกการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่
บูรณาการความร่วมมือระดับชาติและพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงคู่มือ 
รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งสร้างผู้บริบาล
ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว
และมีคุณภาพ มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิ 
เครือข่ายความร่วมมือระดับต่างๆในการสร้างผู้
บริบาล การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และมีทะเบียน
ผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทะเบียนผู้บริบาลใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับ
การอบรมให้มีทักษะในการเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 

ปี 2565 : มี เครือข่ายความ
ร่ วมมื อการสร้ า งผู้ บ ริบ าล
ผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระดับพื้นที่ 

(ที่มา : กรมอนามัย) 

2.ระบบและกลไกการบริบาลและรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชมุชน รวมทั้งระบบบริการของทีม
แพทย์ประจ าครอบครัว ระบบสนับสนุน และร่วม
ด าเนินการของสถานพยาบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งอาสาสมัคร
และสมาชิกในครอบครัว โดยการบริบาลและ
รักษาพยาบาลส าหรับผู้สงูอายุทีต่้องการการพึ่งพงิ
จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 

ปี 2565 : หลักสูตรการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) 
ผู้ สู ง อ ายุ ส า หรั บนั กศึ กษ า
พยาบาล และหลักสูตรการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ และ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ ส าหรับ อสม. และ
สมาชิกในครอบครัว 

3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
สนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง telemedicine, 

ปี 2565: อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบการคัดกรองสุ ขภาพ
ผู้สู งอายุ  โดยใช้  Blue Book 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
telepharmacy, telenursing, video call และ
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

Application แลระบบ Long 
Term Care (3C) รองรับการ
ล งทะ เบี ยนของผู้ บ ริ บ า ล
ผู้สูงอายุ 

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

ปี  2565 : อยู่ ร ะหว่ า งกา ร
พัฒนาโปรแกรม Wellness 
Plan เพื่อการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมิน
ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพรายบุคคล 

5. มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืน
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนการดูแล
ระยะยาวและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบ
ใหม่ รวมถึงความสนับสนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

ปี  2565 :  อยู่ ระหว่ า งการ
พัฒนารูปแบบ/กลไกการเงิน
การคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริบาลและการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผูบ้ริบาลผูส้งูอายุแบบบูรณาการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฯ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการทบทวน/แก้ไข ภายในเดือน เม.ย. 2565 
 มีเครือข่ายการด าเนินงานที่ไม่เป็นทางการในการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ และ

อยู่ระหว่างการหารือการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ  

 รวบรวมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
หลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมจ านวนมาก และจัดประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร (Minimal requirement ผู้บริบาลฯ)  

 มีระบบข้อมูลกลางผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้บริบาลผู้สูงอายุของกรม
อนามัย โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ คือ โปรแกรม Long Term Care 
(3C) อยู่ระหว่างพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  

 
 ข้อมูลผู้บริบาลผู้สูงอายุกระจายอยู่กับ

หน่วยงานที่ สร้ า งฯ หน่วยงานที่
รับรองหลักสูตรผู้บริบาล ซึ่งยังไม่ได้
รวบรวมจ านวนผู้ ผ่ านการอบรม
ทั้งหมด  

 การพัฒนาและออกแบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความหลากหลายของข้อมูล 

MS2 ระบบข้อมูลกลางของผู้สงูอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
 ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งประเทศที่อยู่ในระบบโปรแกรม Long 

Term Care (3C) จ านวน 449,009 คน  
 มี Blue Book Application เป็นฐานข้อมูลด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ 

จ านวน 3,294,108 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ จ านวน 1,655,336 ครั้ง และ
เตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อม API  
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MS3 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รบัการฝึกอบรมให้มศีักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยตามแผนจะต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้
 จัดท าแบบประเมินศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ และลดพฤติกรรม

เสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ และจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของ อสม.  

 มีการด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคด าเนินงาน
พัฒนาศักยภาพแกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม., อสค. ในชุมชน 20 พื้นที่ 

 ฝึกอบรม อสม. ให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย  

 
สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ท า
ให้การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนที่ก าหนดไว้ 
 

MS4 เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
 มีหลักสูตรส าหรับนักศึกษาพยาบาล จ านวน 2 หลักสูตร เริ่มใช้ในปี

การศึกษา 2565 โดยมีหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1  

 หลักสูตรทักษะการฝึกอบรมผู้บริบาล ส าหรับนักศึกษาพยาบาล โดยมีผู้
บริบาลผู้สูงอายุยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 46,256 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

 มีการอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบ
ออนไลน์ E – learning จ านวน 2,633 คน  
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MS5 ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/

ชุมชน มีการสร้างและพัฒนาเส้นทางระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ 
Comprehensive Dementia Care (CDC system) เป็นเส้นทางการพัฒนา
และขยายระบบการดูแลกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุอ่ืน ๆ และพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พัฒนาและสร้างเคร่ืองมือส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว  

 มีการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจศึกษาระบบสนับสนุนทางการเงินในการ
จัดบริการส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชน  ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ และจัดท าโครงการศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจ้าง
งานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ภายใต้การดูแลระยะยาว
บริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการ  

 

MS6 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีการบูรณาการต่อยอดจาก Blue Book Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Digital 
health book กรมอนามัย และ Smart อสม. ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โดยอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม แผนระยะต่อไป สร้างระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้แบบ Onestop 

 
การเชื่ อมโยงข้อมูลกับข้อมูลบริการ
สุขภาพต้องอาศัยการท าข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงาน และการเชื่อม API และยังไม่มี
ความคืบหน้าการเชื่อมฐานข้อมูล HDC 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การปฏิรูประบบหลักประกันสขุภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ  
บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประเทศมีระบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่
มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ เ ป็ น
เ อกภาพ  เป็ น ธ ร รม  ทั่ ว ถึ ง 
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงิน
การคลั ง  อีกทั้ งส่ งผลให้การ
ด าเนินการตามเป้าหมายของ
การปฏิรูปด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่
ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ
สามารถบรรลุผลส าเร็จเพิ่มขึ้น 

1. มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลัง
สุขภาพระดับชาติ รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์หลักและ
กลไกการจ่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทุน และมี
กา รบู รณาการระบบฐานข้ อมู ลกา ร เบิ กจ่ า ย 
(National clearing house) ร่วมกันและมีมาตรฐาน
เดียว โดยที่ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐมี
การบริหารการจ่ายที่ เป็นระบบเดียวกัน ( single 
payment system) ส าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P) บริการปฐมภูมิ (primary 
care) บ ริ ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ใ น ชุ ม ช น / ที่ บ้ า น 
(community/Home care) บริการผู้ป่วยใน (IP) 

ปี  2565 : มี คณะอนุ กรรมการ
ขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืน
ในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
เพื่อบูรณาการระบบหลักประกัน
สุ ข ภ า พ ภ า ค รั ฐ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง
กลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (ที่มา : สปสช.) 

2. ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการ
บริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว 
รวมทั้ งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชย
ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งด้องมีประเด็นนี้
ในการปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ด้วย 

ปี 2565: 3 กองทุนเห็นชอบแผน
บูรณาการ  P&P ร่ วมกัน  โดยมี
รายการ P&P ร่วมกัน ปรับอัตรา
จ่ายให้เหมาะสมอัตราเดียว และเข้า
รับบริการจากหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันได้ทุกแห่ง 
(ที่มา : สปสช.) 

3. แยกงบประมาณส าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P) ออกจากงบประมาณรักษา 
พยาบาล ส าหรับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง  
3 ระบบ และครม.เห็นชอบให้ สปสช.ขยายการบูรณา
การบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ร่วมกับ 
สสส. ก.สธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่ง
ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง  

ปี 2565 : การเชื่อมโยงความรู้ด้
สุขภาพของ สสส.กับแอพพลิเคชั่น
ของ สปสช. เพื่อส่งข้อมูลความรู้
สุขภาพเรายบุคคล และมีกลไก
ค ณ ะ ท า ง า น ร่ ว ม ห า รื อ แ ล ะ
ขับ เคลื่ อนการบู รณาการสิ ท ธิ
ประโยชน์  และเพิ่ มการเข้ าถึ ง
บริการ P&P โดยมีร่วมกัน 
(ที่มา : สปสช.) 

4. ขยายบริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการระยะ
ยาว  ( long term care) ที่ ชุ มชน/ที่ บ้ าน  ไปยั ง
ประชาชนทุกสิทธิ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ 
สปสช. บูรณาการบริการระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน 
ร่วมกับกองทุนต่างๆและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปี 2565 : กลไกในพื้นที่  (อปสข . 
อค ม . แ ล ะ  ส ป ส ช .เ ข ต ) ร่ ว ม
สนับสนุนเขตสุขภาพในการก าหนด
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของเขตสุขภาพ 
เพื่อจัดท าข้อเสนอด้านการเงินการ
คลัง และงบประมาณ  
(ที่มา : สปสช.) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
5. การน าข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนการด าเนินการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholders) ต่างๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการ 
ประชาชน กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ และ
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

ปี  2565 : จัดท าStandard Data 
Set ส าหรับการเบิกจ่ายค่าตรวจคัด
กรองและบริการ HI/CI และการ
พิสูจน์ตัวตน กรณีโควิด-19 ของ 3 
กองทุนร่วมกัน และมีแผนขยายผล
ส าหรับการเบิกจ่ายบริการอ่ืนๆ 
ต่อไป 
(ที่มา : สปสช.) 

6. คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมี
ระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือก
รูปแบบต่างๆ 

ปี 2565: น า 20% (50 บาท) ของ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ค่าเหยียบ
แผ่นดิน) ไปซื้อประกันภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
(ที่มา : สปสช.) 

7. มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value 
based healthcare) ในพื้นที่น าร่อง (sand box) 

ปี  2565 : มีพื้นที่ น า ร่อง  (Sand 
box) ที่ ใ ช้ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร แ บ บ 
Value-Based Healthcare เป็น
กลไกบูรณาการการเงินการคลัง
สุขภาพในพื้นที่ 
(ที่มา : สปสช.) 

8. การปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชย
ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ให้เป็นระบบ
เดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน 

ปี  2 5 6 5 : อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ ส น อ
คณะรัฐมนตรี  ให้ความเห็นชอบ 
งบบริการฉุกเฉินคุณภาพภาครัฐ 
เพื่อสนับสนุนการก าหนดอัตราจ่าย
ให้สะท้อนต้นทุนบริการ 
(ที่มา : สปสช.) 

9. ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูล
ของผู้สูงอายุและผู้ที่ความต้องการพึ่งพิง ที่บูรณาการ 
ครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้บริการของ
ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุก
กองทุน มีการบูรณาการและมีมาตรฐานในการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันและมี
ข้อมูลหลักในทะเบียนผู้ป่วยที่สถานพยาบาลภายใต้
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องส่ง
แลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และคืนข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลในเรื่องความเสี่ยงและสถานการณ์
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงให้กับผู้ป่วยเพื่อการดูแลตนเอง 

ปี 2565: เตรียมด าเนินการบูรณา
การข้อมูลสุขภาพและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสุขภาพดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และ
บูรณาการข้อมูลสุขภาพระหว่าง
ระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐาน
กลาง  เพื่ อ ใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน 
(ที่มา : สปสช.) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานประกันสังคม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐฯ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0704) เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนงานของอนุกรรมการฯ  

 สปสช. ร่วมกับ สปส. ขยายหน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันฯ 
และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่าย P&P รองรับการใช้บริการของ 
ผู้มีสิทธิทุกสิทธิ รวมทั้ง CSMBS และ SSS ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการฯ 

 อยู่ระหว่างพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบสนับสนุนทางการเงินในการ
จัดบริการ LTC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนทุกสิทธิ ภายใต้คณะท างานพัฒนาบริการ LTC ที่มีส่วนร่วมของ
ทั้ง 3 กองทุน และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
MS4 
MS5 
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MS2 คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล/จัดท าข้อเสนอเบื้องต้นฯ เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้
การขยายความครอบคลุมเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/โรคอุบัติใหม่ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย  

 

MS3 มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐและ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

 กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ลงนาม MOU (วันที่ 11 ก.พ. 2565)  
เพื่อเชื่อมโยงทะเบียนผู้รับบริการ แพทยเวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ กับระบบฐานข้อมูลประชากรของ สปสช. ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

 มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์/บริการ COVID-19 ของ สปสช. 
ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ฯ กรมควบคุมโรค และกรมการปกครอง ภายใต้ชื่อ 
“Integration Dashboard COVID Integration Dashboard COVID -19” 

 

MS4 มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขตสุขภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สปสช. มีกลไกในพื้นที่ (อปสข. อคม. และ สปสช.เขต) ร่วมสนับสนุนเขตสุขภาพ
ในการกาหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเขตสุขภาพ รวมทั้งการ
จัดบริการที่เน้นคุณค่า (Value-based healthcare) เพื่อจัดทาข้อเสนอด้าน
การเงินการคลัง และงบประมาณค่าบริการ ไปสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่กาหนด รวมทั้งการจัดงบประมาณรองรับบริการที่เน้นคุณค่า 
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MS5 มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
สปสช. ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ผ่าน
ส านักวิชาการสาธารณสุข 5 ล้านบาท (1 ก.พ. 2565) และอยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อด าเนินโครงการ M&E ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0704) โดยได้เสนอต่อคณะท างานร่วมเพื่อสนับสนุน BR0704 ไปแล้วเมื่อวันที่ 
9 มี.ค. 2565  

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 
การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น มีความ
คล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จในพื้นที่ตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เก่ียวข้อง 

1. ระบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพแบบ
บูรณาการ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และร่วมรับผิดชอบ โดยเขตสุขภาพ หน่วยงาน
ในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้
กลไกที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับจังหวัด 
และกลไกใหม่เชิงนวัตกรรม (ด าเนินการในพื้นที่ 
4 เขตสุขภาพน าร่อง) 

ปี 2565: มีระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขต
สุ ขภาพ เพื่ อกา รปฏิ รู ปกา ร
ขับเคลื่อน ระบบสุขภาพ พ.ศ. 
2564 (รมว.สธ. เห็นชอบและลง
นามเม่ือวันที่ 18 มิ.ย. 2564) 
(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข) 

2. ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับบริการ
และการสนับสนุน ตามเป้าหมายการปฏิรูปด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบ
ปร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ล ะก อ ง ทุ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
(ด าเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพน าร่อง)  

ปี 2565 : มีพัฒนาการแพทย์
ปฐมภูมิในเรื่องต่าง ๆ โดยการ
ขยายหน่วยบริการ ซึ่ งจะใช้
นโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการที่
เน้นนวัตกรรม พัฒนาระบบ 
Telemedicine แ ล ะ  Home 
ward และมอบหมายให้ สปสช.
ร่วมก าหนดแนวทางการจ่าย
ค่าชดเชยการบริการใหม่อย่าง
เหมาะสม  เพื่ อ รอง รั บกา ร
บริการในสังคมสูงอายุ ที่จะมี
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงเพิ่มข้ึน 
(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
3.  ระบบบริหารจัดการระบบบริการและ
มาตรการสนับสนุนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนา
และได้เริ่มด าเนินการตามเป้าหมายการปฏิรูป
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ 
ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
(ด าเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพน าร่อง) 

ปี 2565: เขตสุขภาพน าร่องทั้ง 
4 เขต (เขตสุขภาพที่  1, 4, 9 
และ 12) น ากลไกตาม Sandbox 
ขับ เคลื่ อนการปฏิรูป ใน เขต
สุ ขภาพน า ร่ อ ง ม า ว า งแนว
ทางการด าเนินงาน 
(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข) 

4. หน่วยบริการ/หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและได้เริ่มด าเนินการ/ให้บริการ
แบบบูรณาการตามเป้าหมายการปฏิรูปด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบ
ประกันสุขภาพและกองทุนที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงพยาบาล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ด าเนินการในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพน าร่อง) 

ปี 2565: มีการใช้แอปพลิเคชัน 
Smart อสม. เพื่อให้ อสส.ได้รับ
ความรู้ข่าวสารไปพร้อมๆ กับ 
อสม. นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอ
เร่ืองการจัดตั้งหน่วยบริการปฐม
ภูมิเพิ่มในระบบประกันสังคม
อย่างน้อย 360 แห่ง 
(ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข) 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1 
MS2 

MS1 
MS2 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง  
5) ด้านภาวะผู้น า & อภิบาลระบบ ที่เริ่มด าเนินการส าหรบั 4 เขตสุขภาพ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีการจัดท า Sandbox การบริหารจัดการ 5 ด้าน (ระบบก าลังคน ระบบการเงินการ
คลัง ข้อมูล และเทคโนโลยีสุขภาพ) เพื่อเป็นกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เขตสุขภาพน าร่อง (เขต 1, 4, 9, 12) รวมทั้งการออกแบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของเขตสุขภาพ
น าร่อง  

 

MS2 ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุระบบ
ประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีหน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ทดสอบการส่งข้อมูลตาม Standard Dataset  
ที่ก าหนด และปรับปรุงแก้ไขและจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานให้แก่
บุคลากรของเขตสุขภาพ รวมทั้งอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลจากบุคลากร
และประชาชน 

 

MS3 ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
มีการด าเนินโครงการจัดท ากลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพน าร่อง โดยปรึกษาหารือการบูรณาการงบประมาณปี พ.ศ.2565 
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกับเขตสุขภาพ 1, 4, 9 
และ 12 รวมทั้ง จัดท า Sandbox ตามข้อเสนอการพัฒนาเขตสุขภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการก ากับทิศทางและนโยบายเขตสุขภาพ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งเสนอ
ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขพิจารณา  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

 เสนอร่างแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและแผนปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และ
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 

 ด าเนินการพัฒนานโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรสุขภาพให้แล้วเสร็จ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เข้า
ร่วมประกาศนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้ในสถานที่ท างาน   

 ขยายผลการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขต
สุขภาพ 

 จัดท ากลไกการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตสุขภาพน าร่อง โดยด าเนินงานปรึกษาหารือการบูรณา
การ งบประมาณปี พ.ศ. 2565 เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกับเขตสุขภาพ และเขตสุขภาพ
น าร่องที่1, 4,  9 และ 12 รวมทั้งน าข้อเสนอการพัฒนาเขตสุขภาพเสนอต่อคณะกรรมการก ากับทิศทางและนโยบายเขต
สุขภาพ เพื่อพิจารณาและจัดท าสรุปผลการวิจัยเป็น E-Book และเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์เชิงรกุและการจัดการ Fake News 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภาครัฐมีมาตรฐานความแม่นย า ความ
รวดเร็วและมีช่องทางติดต่อสื่อสาร
ที่ ม า ก ขึ้ น ร ว ม ทั้ ง ด า เ นิ น ง า น ใ น
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัยในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่ายที่สอดคล้องตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

1. หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางการ
ติดต่ อสื่ อสาร และการใ ห้ข้ อมู ล
ข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤตที่มีมาตรฐาน มีความ
แม่นย า ถูกต้อง และรวดเร็ว 

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ได้ด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: 
AFNC) โดยมี ระบบงานสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดให้มีบุคลากร
ปฏิบัติงานวิ เคราะห์ข้อมูล ประสานงาน 
บริหารจัดการข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์และ
ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตาม สืบค้น 
คัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลอด 
24 ชั่วโมง และได้พัฒนาและบริหารช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ข่าวจริง ข่าว
บิดเบือน และข่าวปลอม และสรุปข่าวเด่น
ประจ าสั ปดา ห์ในช่ องทางต่ า ง  ๆ  อาทิ 
Facebook, Twitter, Line และ Website 

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบฐานข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง และทันสมัย 

2. กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบคลังข้อมูล
อัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์
ภาครัฐเชิงรุก โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูล
เพื่อน ามาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ใน
รูปแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
รวมถึงจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และ Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์
การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง แม่นย า 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 
 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ประสิทธิภาพของการจดัการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับ 
การยืนยันภาครัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมประชาสัมพันธ ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและ
แก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมน าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมาจัดท า
เป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและน าไปเผยแพร่ในชอ่งทางต่าง ๆ และแจ้งความด าเนินคดีกับผู้
เผยแพร่ข่าวปลอม  

กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการด าเนินโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการด าเนินการผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและบริหารเครือข่าย โดยใช้ระบบ 
Social listening เป็นเครื่องมือติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อออนไลน์ และติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก เพื่อก าหนดประเด็นข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุกผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center) หรือ IOC ประจ าสัปดาห์ จ านวน 
35 ประเด็น ให้หน่วยสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง
น ามาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและเผยแพร่ขยายผลผ่านทุกช่องทางให้ทัน
สถานการณ์ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการก าหนดประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่เกิดความสับสนในสังคม และประเด็นที่อาจ

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมประชาสัมพันธ ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จ านวน 21 ประเด็น  
กิจกรรมหลักที่ 2:  ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของ
รัฐบาล ประเด็นส าคัญผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th, 
เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย Facebook ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ Facebook ข่าว
จริงประเทศไทย Twitter: @nnthitnews, Instagram: nnt_thainews รวม 34,346 ข่าว  
กิจกรรมหลักที่ 3: การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยผลิตรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนโฉม
ประเทศไทย เผยแพร่ทาง NBT 2 HD และ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยทุกวันเสาร์ 
เวลา 16.05-17.00 น. เพื่อสร้างการรับรู้ในการด าเนินชีวิตในยุคโควิด 19 มาตรการของ
รัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกให้กับประชาชน 
จ านวน 12 ครั้ง  
กิจกรรมหลักที่ 4: บ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลข่าวกลางและดูแลตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ - จัดเก็บข้อมูลและดูแลระบบฐานข้อมูล DATA CENTER ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ข่าวส าคัญของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีข้อมูลข่าวสารของทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 3 
ครั้ง กิจกรรมหลักที่ 5: บริหารจัดการทั่วไป ด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนา
คลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก โดยจะเป็นด าเนินการเพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ทันที รวมถึงจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ Machine Learning เพื่อการ
วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า  

MS2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนนิ
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: 
AFNC) โดยได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม คร้ังที่ 2 
วันที่ 21 ม.ีค. 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม โดย
ปัจจุบนั ศูนย์ต่อตา้นข่าวปลอม มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงานทีช่่วย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเครือข่ายนิติกรที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและ
ยืนยันข่าวให้กับศูนย์ฯ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสดุ 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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MS3 บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News 
Center: AFNC) ซึ่งได้มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง (ANSCOP) 
(ศตปค.ตร.) กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อลวง การจัดการกับข่าว
ปลอม และการปราบปรามด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็น
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ได้ โครงการค่าบ ารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการให้บริการ
ด้านสังคม มีกิจกรรมหลักคือการต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ ส าหรับงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 

MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิต นักศึกษา 
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่า
ทันและรับมือกับข่าวปลอม ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 
บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 
65) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ โดยเมื่อวันที่ 
1 ก.พ. 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคม
ออนไลน์ พ.ศ. .... ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ 1) ศูนย์
ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจ ากระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงาน
ประจ าจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐใน
การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS5 น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินโครงการค่าบ ารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม มีกิจกรรม
หลัก คือ การต่อลิขสิทธิ์และติดตั้งโปรแกรมฯ ส าหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 รายการ ซึ่งในไตรมาสที่  2 มีความก้าวหน้า ดังนี้  
1) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจวิ เคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) 1 ชุด 2) โปรแกรมชุดอุปกรณ์ตรวจ
วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (XRY Complete) 1 ชุด 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ (AXIOM) 1 ชุด และโครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ได้น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มา
เพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องซึ่งภาพรวมของ
ข้อความที่สืบค้นได้และน ามาคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565 มี
จ านวนข้อความทั้งหมด 300,175,321 ข้อความ โดยมีช่องทางที่พบเบาะแส
ประกอบด้วย Social Listening 300,049,425 ข้อความ Official Website 790 
ข้อความ Line Official 100,416 ข้อความ Facebook Page 3,838 ข้อความ 
Twitter 20,852 ข้อความ ซึ่งข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด 
5,328 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ
ทั้งหมด 2,791 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการ
ตรวจสอบทั้งหมด จ านวน 1,595 เรื่อง เป็นข่าวปลอม จ านวน 326 เรื่อง ข่าวจริง 
1,088 เร่ือง ข่าวบิดเบือน 181 เร่ือง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 227 เร่ือง  
 

- 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะ
ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ ก า กั บ ดู แ ล
ผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้ง
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์
ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะ
วิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง 

2. ประชาชนผู้บริ โภคสื่ อ  และ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อ
ได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิ
ที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสาร
ทั้งภายใน ประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

1. มีหน่วยงานเจ้าภาพในการก ากับ
ดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ 

ปี 2565 : ไม่มีข้อมูล  

2. มีกฎหมายหรือระเบียบส าหรับ
ดูแลและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค
สื่ อ แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมสื่อในการท าธุรกรรม
การสื่อสารทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 

 

 

กระทรวงดิจิทัลฯ  เสนอร่ างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยร่าง
ระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์/ในระบบ
คอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลเท็จเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ
ความปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอเมื่อ 1 ก.พ. 2565 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนิน
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับ
ตา ออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่แพร่หลาย
มากมายในโลกโซเชียลโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่
บนโลกโซเชียล24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” ซึ่งใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มีผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 มี
ค าสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 149 ค าสั่ง
ศาล 3,644 URLs 

- 

MS2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ 
เพิ่มมากขึ้น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนิน
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับ
ตา ออนไลน์” โดยเปิดโอกาสเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย และโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-
Fake News Center: AFNC) ที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง น าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้น
และน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ พร้อมกับการด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม 
นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมืองนครพนม 
 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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MS3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเนื้อหาของสือ่
ออนไลน์  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
เสนอ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ต่อ คณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) 
ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจ ากระทรวง และ 3) ศูนย์
ประสานงานประจ าจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 

- 

MS4 มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนนิสิต นักศึกษา 
ประกวดคลิปวิดีโอสั้นส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทัน
และรับมือกับข่าวปลอมชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท 
พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร (เปิดรับผลงาน 1 ก.พ.-30 เม.ย. 2565) โดย
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสถานีโทรทัศน์ 

- 

MS5 ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้
ด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News 
Center: AFNC) โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง 
ๆ คัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อน าไปขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้อง 
พร้อมน าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็นคลังข้อมูลให้สืบค้นและ
น าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแจ้งความด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม 

- 

 

MS6 ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ใชส้ื่อออนไลน์เป็น
เครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่
ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 
ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์
ประสานงานประจ ากระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจ าจังหวัด เพื่อบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 

- 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการ
บรรจุ ในการศึกษาภาคบั งคับ 
(ระดับประถม ศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา)และระดับ อุดมศึกษา 
ภายในปี 2565 

2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการ
รู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศของ
ประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วัด
การประเมิน โดยบุคคลสามารถ
เข้าใจ ประเมินผล และประเมิน
คุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ 

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

 

1.  ก า ร เข้ า ใจ  หมายถึ ง  บุ คคล
สามารถเข้าใจความ ส าคัญของผู้
ให้บริการข้อมูล สื่อและสารสนเทศ
ต่อสังคม 

2. การประเมินผล หมายถึง บุคคล
สามารถประ เมินผล  วิ เ คราะ ห์ 
เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง 
และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อ
ประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่
ได้ รับและแหล่ งที่ มา  ของข้อมูล 
ร ว ม ถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศในสังคมได้ 

3.  การประเมินคุณค่า  หมายถึง 
บุ คคลสามารถ  ประ เมินคุณค่ า 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อ
และสารสนเทศ และแหล่งที่มาได้ 

4. การจัดระบบ หมายถึง บุคคล
สามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูล
สื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้ 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.) ด าเนินการส ารวจและจัดท า
รายงานข้อมูลสถานภาพการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศของประเทศไทยตามกรอบการประเมิน
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลจากรายงานปี 2563 สถานภาพการเข้าใจ
ดิจิทัล ภาพรวมประเทศไทย เมื่อเฉลี่ยคะแนน
สมรรถนะดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
ประเทศ จ านวน 37,776 คน แล้ว มีผลคะแนน
เฉลี่ย คือ 68.6 จัดอยู่ในระดับ ดี สามารถประเมิน
ได้ว่าประชาชนไทย มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ 
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และการท างานได้อย่าง
เหมาะสม ในส่วนของสมรรถนะดิจิทัล ด้าน
กฎหมายดิจิทัล  ต้อง เร่ งสร้ างความรู้  ความ
ตระหนักให้กับประชาชนไทยปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย
ให้มีพัฒนาการเพิ่มข้ึน  
(ที่ มา : ส านักงานคณะกรรมการดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทนัสื่อ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  เกี่ ยวกับสมรรถนะดิจิทั ลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  เพื่ อใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ดิจิทัล และได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บรรจุ
ไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
สื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม พร้อมทั้งได้มีหนังสือขอ
ความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยค านึงถึงการสร้าง
เสริมความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วยแล้ว โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง การติดตามการน าหลักสูตรวิชาความรู้เท่าทันสื่อ ไปบรรจุในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 
ด าเนินการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้

 
 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1 
MS2 
MS4 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน จ านวน 2 หลักสูตร ในระดับมัธยม และระดับประชาชนทั่วไป 
มีสื่อการสอนส าหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา
ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 6 โมดูล อาทิ คู่มือการสอนทั้งเอกสาร
รูปเล่ม และ E-Book สื่อวิดีทัศน์ สื่อแอนิเมชั่นหรือสื่อการสอนอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม 
23 ชิ้น และมีการจัดท าการประเมินผลความรู้ความเข้าใจและการมีทักษะเกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 

MS2 ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล 

- 

MS3 สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
ทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันสื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เพื่อน าไปสู่การคิด
วิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยได้จัดท า
สื่อวีดิทัศน์เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงข่าวที่เป็นกระแส โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ทุกวันพุธ ผ่านทาง facebook NSM THAILAND 

- 
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MS4 บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสอน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนและ
เครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้ เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 
2564 ซึ่งผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนคร
โมเดล” ที่จะใช้เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและศักยภาพ
ในการท างานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ น า “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้
ต่อไป 

- 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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9. ด้านสังคม 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษยีณที่เพียงพอและครอบคลุมใน
กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงการคลัง  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนมีความมั่นคงด้าน
รายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/
หลังพ้นวัยท างาน 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. 
. . . .  ประกาศใช้ ในราชกิจจานุ เบกษา 
ภายในปี 2565 

ปี 2565 : คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  
30 มี.ค. 2564 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติพ .ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและขณะนี้ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาและประชุมเพื่อ
พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

2. กองทุนการออมแห่งชาติมีการปรับ
กฎระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจูงใจให้แรงงาน นอกระบบเข้าสู่ กอช. 
เพิ่มข้ึน 

ปี 2564 : กอช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุ งกฎหมายของกองทุนการออม
แห่งชาติ 

3. มีการปรับปรุงระบบการออมภาคบังคับ 
และ  /หรื อจั ดส ร ร เ งิ นคื น ในรู ป แบบ  
Earmarked Tax หรื อจ ากราย ได้ จ าก 
การด าเนินงานภาครัฐแก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสมทบการออม 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนความ
เหมาะสม 
 

 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....    

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงการคลัง 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 
2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

การด าเนินการของร่าง พ.ร.บ. กองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ล่าช้ากว่าแผน  

MS2 มีมีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช และ กองทุนประกันสังคม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนการออมแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 การด าเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออม
แห่งชาติ 

  ปัจจุบันกฎกระทรวงการก าหนดเพดานของอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงิน
สมทบอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ส่วนการเสนอแก้
ประเด็นอ่ืนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กอช. 

ต้องมีการพิจารณาจากทุกภาคส่วนอย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาใน
การศึกษาและพิจารณาห 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
ผลักดันให้มฐีานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล 
ส า ห รั บ ก า รป ระ กอบ อาชี พ ที่ ร ว ด เ ร็ ว 
น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 

ชุมชนมีฐ านข้อมูลทางสั งคมที่
เชื่อมโยงกันทุกมิติในระดับพื้นที่
ภายในปี 2565 

ปี 2564 : ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ได้มีการจัดตั้ งคณะท างานขับเคลื่อน
แผนการปฏิ รู ปประ เทศด้ านสั ง คม 
กิจกรรมปฏิรูปที่  2 เมื่อวันที่  24 ก.พ. 
2564 เพื่อจัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)  

MS1 มีระบบการจดัเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดบัพื้นที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกรมการปกครองอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ
พัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2564 กรมการปกครองด าเนินการจ้างงานประชาชนในต าบล อ าเภอ ที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกต าบล (7,255 ต าบล) ต าบลละ 
2 คน จ านวนทั้งสิ้น 14,510 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน 

ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บใน
ลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ าซ้อน
และกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพขาด
การเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
เองไม่สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 MS3 MS2 MS1 
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MS2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม อยู่ระหว่างด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) ที่ได้จากโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) อาทิ ข้อมูลรายได้ในชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรใน
พื้นที่ ข้อมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนในชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภค ในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลปัญหาระดับชุมชน ส าหรับ
การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อจัดท านโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน โดยในเบื้องต้นได้
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (การ
สอบสวนโลก การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์
สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่ 

ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ มีการจัดเก็บใน
ลักษณะต่างคนต่างเก็บ มีความซ้ าซ้อน
และกระจัดกระจาย ไม่เป็นเอกภาพขาด
การเชื่อมโยง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
เองไม่สามารถน าข้อมูลมาบูรณาการการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 
 

MS3 มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการและหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีความชัดเจน 

ปัจจุบันส่วนราชการด าเนินการในลักษณะ
แยกกันคิดแยกกันท า จึงต้องอาศัยหน่วยงาน
กลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาผลักดัน
ให้เกิดการกระบวนการสื่อสารและบริหารจัดการ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

MS4 มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการและหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายให้มีความชัดเจน 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่
เป็นปัจจัยเร่งให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเร็วขึ้นส่งผล
ให้หน่วยงานหรือประชาชนยังไม่มีความพร้อมใน
การปรับสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ทันกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธสิวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัด
ด้ านการเข้ าถึ งการออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ 

2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลส าคัญต่าง ๆ อย่าง
มีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้คน
พิการได้รับการสนับสนุนอย่าง
รอบด้าน 

1. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ 
พ.ศ.2565 ได้รับการแก้ไขให้สถาน 
พยาบาลสามารถออกเอกสารรับรอง
ความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคน
พิการได้ภายในปี พ.ศ. 2565 

ปี 2565 : ปัจจุบันมีมาตรการอ านวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 2 ต.ค. 2561 โดยการไม่เรียกส าเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ไม่ใช้ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน
ของคนพิการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในระยะ
ต่อไปจะปรับแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ เอกสารประเมินความพิการ วิธีการออกบัตร
คนพิการ สถานที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
รูปแบบบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในปี 2565 

2. หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ปรับปรุงค านิยามคนพิการให้ เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน 

ปี 2564 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. 
ศธ. รง. ยืนยันว่าได้ใช้ประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ 7 ประเภทความพิการตามประกาศ
ของกระทรวง พม. (ศธ. และ รง. ก าหนดเพิ่ม
ภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ) 

3. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายใน
ปี 2565 

ปี  2564 : ปัจจุบันกรมส่ ง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของคนพิการ ได้แก่ กรมการปกครอง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
ประกันสังคมกรมสรรพากร 

ปี 2564 : ทบทวนการจัดท าระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล 
Linkage Center ของกรมการปกครอง และมี
แผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม 
ภายในปี 2565 : ประกอบด้วย กรมการกงสุล 
กรมส่ ง เสริมการเกษตร กระทรวงการคลั ง 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร 
และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูล
ประวัติสุขภาพ 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. ศธ. รง. 
ยืนยันว่าได้ใช้ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการตามประกาศของกระทรวง พม. คือ 
7 ประเภทความพิการ (ศธ. และ รง. ก าหนดเพิ่มภายในหน่วยงานเพื่อให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) โดยแนวทางด าเนินการต่อไป จะมีการหารือกับราชวิทยาลัย
เพื่อก าหนดประเภทความพิการส าหรับการจัดบริการให้ครอบคลุมมากข้ึน 

การประเมินความพิการโดยการใช้มิติ
ในเชิงสังคมจะต้องมีการพิจารณาจาก
ทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่ง
จะต้ อง ใช้ เ วลา ในการศึ กษาและ
พิจารณารูปแบบการประเมินอย่าง
เหมาะสม 

MS2 การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพื่ออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถงึการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบันได้มีการด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 2 ต.ค. 2561 มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่
เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไป
จะด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เอกสารประเมินความพิการ 
วิธีการออกบัตรคนพิการ สถานที่ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ รูปแบบบัตรคนพิการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนฯ โดยยั ง ไม่ พบปัญหาและ
อุปสรรค 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 MS1 
MS2 

MS3 
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MS3 การพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services for 

Persons with Disabilities) ในโรงพยาบาล เมื่อปี 2563 จ านวน 16 แห่ง เป้าหมาย
ปี 2565 จ านวน 30 แห่ง ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 27 แห่ง 

 ด าเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น  “บัตรประจ าตัวคนพิการดิจิทัล” ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการแสดง ตัวตนของคนพิการครั้งแรกในประเทศ
ไทย ท าให้คนพิการเข้าถึงการใช้สิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น (นอกจากบัตรประจ าตัวคนพิการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว) 

 เปิดการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “บัตรประจ าตัวคนพิการดิจิทัล” ในงานวันคน
พิการสากล ประจ าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการแสดงตัวตน รายละเอียดหน้าบัตร
ประจ าตัวคนพิการ การใช้บริการสิทธิ สวัสดิการของคนพิการในลักษณะต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหา
และอุปสรรค 

MS4 ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้  
ภายในปี 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลคนพิการในฐานะเป็นนายทะเบียนกลาง
ข้อมูลคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว จ านวน 22 
หน่วยงาน ดังนี้  
 พก. ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านัก

บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2) กรมกิจการผู้สูงอายุ 3) กรมการกงสุล 4) 
กรมส่งเสริมการเกษตร 5) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6) องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  

 พก. อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 2) กรมการขนส่งทางบก 3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 5) ต ารวจภูธรภาค 4 6) กรมพลศึกษา 7) 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 8) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต 

 พก. เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Webservice 8 หน่วยงาน หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงาน
ประกันสังคม 2) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  3) กรมบัญชีกลาง 4) 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 5) กรมสรรพากร 6) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) กรมการจัดหางาน 8) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามแผนฯ โดยยังไม่พบปัญหา
และอุปสรรค 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
 ทบทวนการจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ  สวัสดิการคนพิการที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กรมการปกครอง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูล
บุคคล Linkage Center ของกรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยง
ข้อมูลเพิ่มเติม ภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และกระทรวง
สาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 

ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้
ชุมชนสามารถมี ส่ วนร่ วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ด้วยตนเอง ภายในปี 2565 

ปี 2564 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 25 ก.พ. 2564 
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและ
กร รมการชุ ม ชน  พ . ศ .  2564 ป ระกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2564 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 MS3 MS2 MS1 

MS1 MS2 
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การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเป็นกลไกสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 

ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดย
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม  
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน
เมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย 
โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของ
ชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความ
ท้าทายใหม่ๆ 

MS2 กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรุงเทพมหานคร 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ
ชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ซึ่ง
จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตเมือง ผ่าน
การออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน และน าไปสู่การสร้างความ
เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดย
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม  
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน
เมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย
โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของ
ชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความ
ท้าทายใหม่ๆ 

MS3 มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส าหรับคณะกรรมการชุมชน 
ในรูปแบบ e-book  

ปัจจุบนัด าเนนิการแล้วเสร็จตามแผนฯ โดย
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 
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MS4 มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ได้มีการก าหนดให้มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยตั้งเป้าหมายการมีระบบสารสนเทศในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดตั้งและปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ เทศบาลจ านวน 2,472 แห่ง เมืองพัทยา 1 แห่ง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ 
โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับทีด่ินที่รัฐจัดให้กบัประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแห่งชาติ    

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับ
การจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถ
น าเอกสารแสดงสิทธิ ในที่ดิน
หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่
ไ ด้ รั บ จากรั ฐ ไป ใช้ เป็ นหลั ก 
ประกันการ เข้ าถึ งแหล่ งทุ น
ส าหรับการประกอบอาชีพ 

1. มีการปรับปรุงนโยบายการสร้าง
มูลค่ า ใ ห้กับที่ ดิ นที่ รั ฐจั ด ใ ห้กับ
ประชาชนผ่ านคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

ปี 2564 : อยู่ ระหว่างการปรับปรุงและทบทวน
นโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน 
 

2. มี ก า ร ป รั บป รุ ง ห รื อ ย กร่ า ง
ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ห รื อ
กฎหมายที่จ าเป็นต่อการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินที่รัฐจัด
ให้กับประชาชน 

ปี 2565 : ส.ป.ก.ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย 
เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 
36/2518 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
การครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 31/2560 เร่ือง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันผ่านความเห็นชอบโดย
เลขาธิการ ส .ป .ก .  แล้ว  และอยู่ ระหว่า ง เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณา 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
3. มีการปรับปรุงกลไกที่ จะท า
หน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัด
ใ ห้กั บประชาชนการจั ดระบบ
แลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การ
ทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ ดิน เป็น
หลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก 
ฯลฯ 

ปี 2564 : สคทช. อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการศึกษา
กลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่า
ที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการให้สิทธิในการ
ใช้ประโยชน์จากที่ดิน สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน
ทางสินเชื่อ เพื่อลงทุนในระยะปานกลาง หรือระยะ
ยาวได้ 

4. เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับ
การจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนได้โดยใช้เอกสาร
สิทธิค้ าประกัน 

ปี 2565 : สคทช. อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการศึกษา
กลไกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่า
ที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการปรับระบบการ
ออกหนังสืออนุญาต หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินควบคู่กับ
การจัดการที่ดินให้กับประชาชน ฯลฯ การประเมิน
มูลค่าราคาที่ดินของรัฐแต่ละประเภทที่จัดให้แก่
ประชาชนในระบบสนับสนุน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือน ก.ค. 2565 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS3 
MS4 

MS1 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูปและนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่น 
ๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ท า 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาการด าเนินการในภาพรวมให้

เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจของ 
สคทช. และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส.ป.ก . ที่ได้มีการทบทวน
กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศฯ  

 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 สคทช. มีแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูป ที่ 5 โดยใช้งบกลางประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะด าเนินการศึกษา
แนวทางและหลักการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนให้มี
ความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐแต่ละ
ประเภทยังมีข้อจ ากัด มีความซับซ้อนและแตกต่างกัน อาทิ การศึกษาเพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนในกรณีเกษตรกรผิดนัดช าระและก่อให้เกิดหนี้เสีย  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนฯ โดยยังไม่พบปญัหาและ
อุปสรรค 

MS2 จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของส านักงานการปฏิรปูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ไดข้ายให้กับเอกชนไปแล้ว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมธนารักษ์ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยกรมธนารักษ์ ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลและ
ปรับปรุงการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามอ านาจ
แห่ง พ.ร.บ. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
กฎกระทรวงรองรับการประเมินราคาที่ดินทุกประเภท ทั้งนี้ การก าหนดราคาที่ดินและ
โฉนดส าหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่น รวมถึงที่ดิน ส.ป.ก. ได้มีการจัดท าบัญชีไว้
เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2564  

เนื่ องด้ วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้
การประกาศใช้ราคาที่ดินฉบับใหม่มี
ความล่าช้า 
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MS3 ตดิตามอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินให้ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ได้ด าเนินโครงการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเกี่ย วกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรและประชาชนประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดจ้างมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ได้มีการ
ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน รวมถึงมีการ
ยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินขึ้นใหม่ทั้งฉบับ โดยมีระยะเวลาในกา ร
ด าเนินงานทั้งสิ้นจ านวน 300 วัน ซึ่งปัจจุบันได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว และมูลนิธิฯ จะส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวฉบับสมบูรณ์ให้กับ ส.ป.ก. ภายในเดือนต.ค. 2564 โดย
ร่างทั้งหมดจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565 ทั้งนี้ ใน
ระหว่างการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ส.ป.ก. จะพิจารณาร่างกฎหมายโดย
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายควบคู่ไปด้วย ในส่วนของกฎหมายใหม่ที่ก าลังยก
ร่างได้มีการรับฟังความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางให้สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การถือครองที่ดินได้ในกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังมีแผนทบทวน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 ฉบับ ซึ่งรวมร่างระเบียบของกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรด้วย 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  

MS4 เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและจ าเป็น ทั้งการสร้างความตก
ลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด าเนินการ  
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MS5 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิการเช่า การเช่าซื้อ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใชใ้ห้เช่า หรืออ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ สถาบนับริหารจัดการธนาคารทีด่ิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดย บจธ. จัดท าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับบทบาทหน้าที่ของ บจธ. หรือหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเป็นหน่วยงาน
ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว อาทิ วิธีการประเมินมูลค่าที่ดินแต่ละ
ประเภท หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่ดิน หลักประกันและความสัมพันธ์ทางนิติกรรม
รูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ดิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่งทุน และ
ประชาชน ซึ่งได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินการใน  2 
ลักษณะ คือ (1) บจธ. เป็นผู้อ านวยสินเชื่อให้กับเกษตรกรเองทั้งรายปัจเจกและรายกลุ่ม 
ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วผ่านโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิของเกษตรกรและผู้
ยากจนที่ประสบปัญหาที่ดินหลุดมือ อาทิ การถูกยึดที่ดินจากการจ านองขายฝาก หรือ
จากการค้ าประกันเงินกู้ และ (2) บจธ. เป็นผู้ประเมินและรับรองมูลค่าที่ดินโดยประสาน
สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้เป็นผู้อ านวยสินเชื่อ ทั้งนี้ บจธ. มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ จึง
ขอให้คณะกรรมการฯ และ สศช. ช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณ เพื่อให้ บจธ. สามารถ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ว และบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายจัดตั้ง บจธ. จะครบก าหนดในเดือนมิ.ย. 2565 ซึ่ง บจธ. ได้
ประสานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อขอขยายกฎหมาย
ดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้
เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวให้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยแล้ว 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนฯ โดยยังไม่พบปญัหาและ
อุปสรรค 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

 ด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ด้านผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ด้านการสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง และด้านการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน รวมถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กฎหมายอ่ืนที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน  และ
ได้มีการด าเนินการในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 25 ก.พ.2564 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ สร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ 
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10. ด้านพลังงาน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
ของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  ใ ห้
สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็น และปรับกระบวนการ
อนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อย่างเท่าเทียมกันเพื่อช่วย
กระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงาน
ของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิด
จากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

1) กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลด
ระยะเวลาได้จริง ภายในปี 2564 

2) ส านักงาน กกพ. มีการก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน 
และระบบ KPI ติดตามประเมินผล
เพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้ง
ก่อนและหลั งการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) 

3) การไฟฟ้านครหลวงและการ
ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  ร่ ว ม กั บ
ส านักงาน กกพ. ก าหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI 
ติดตามประเมินผล เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับ
การอนุมัติ อนุญาตจากส านักงาน 
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า
หรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกขั้นตอนได้ทุกเวลาทุก
สถานที่  

1) ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ 
OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้  
1.1)  ปรับปรุ ง  Licensing Scheme กระบวนการ
อนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสาร
การขอรับใบอนุญาต  
1.2) ออกกฎหมายล าดับรอง เพื่อการอนุญาตแบบ OSS 
เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ล าดับที่ 88) แล้วเสร็จ 3 
ฉบับ ประกอบด้วย (1) ระเบียบว่าด้วยการจัดท า
รายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้น
หรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2564 
(2) เมื่อ 28 ก.ย. 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ 
ได้แก ่ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย 
มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้า และระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
สถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการ
ออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา (3) การพัฒนาระบบการ
อนุญาต Online ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภท
เชื้อเพลิง/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า/จ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง
รวมถึงกิจการ EV Charging Station ด้วย โดยพัฒนา
ระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone 
ผ่าน Application ที่รองรับระบบ ปฏิบัติการทั้ง IOS 
และ Android และพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มเปิด
ใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป  
2) การจัดท า MoU 2 ฉบับ สรุปการด าเนินงาน ดังนี้  
2.1) ส านักงาน กกพ. ด าเนินการจัดท าร่าง MOU แล้ว
เสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. 
เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอ่ืนเพื่อประกอบกิจการพลังงาน (ตามแผน) 
และ (2) MoU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการ
ก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ไม่เป็นตาม
แผน) เนื่องจากปัจจัยภายนอก  
2.2) การจัดท า MoU เรื่องแนวทางและขั้นตอนการ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอ่ืนเพื่อประกอบ
กิจการพลังงาน แล้วเสร็จและจะด าเนินการลงนามใน 
MoU ดังกล่าวต่อไป 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS)                                        

MS1 จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการอนุมัติอนุญาตเพื่อรองรับการอนุญาต แบบ OSS แล้วเสร็จตามแผน ดังนี้ ปรับปรงุ 
Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ  
เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา 
ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต ออกกฎหมายล าดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ 
OSS เพื่อรองรับการปลด ร.ง.4 (ล าดับที่ 88) แล้วเสร็จ 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้น 
หรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้น
หรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 (2) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 กกพ. เห็นชอบระเบียบ 2 ฉบับ 
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

-  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1/MS2 

MS3 

ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงมหาดไทย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้า  และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 
ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา (3) การพัฒนาระบบการอนุญาต Online ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภท
เชื้อเพลิง/ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า/จ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Station 
ด้วย :  โดยพัฒนาระบบใหม่ ใ ห้มีทั้ ง ระบบบน  PC และบน  Smart Phone ผ่ าน 
Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น (User-friendly) โดยเร่ิมเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป 

MS2 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยในปีงบประมาณ 2565 จะด าเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเร่ืองอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และส านักงาน กกพ. จะ
ด าเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป 

-  

MS3 มีระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด โดยมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กกพ. ทั้งนี้ กกพ. ได้รายงานความส าเร็จการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เมื่อ
วันที่ 12 ต.ค. 2564 

-  

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูล
พลังงานของประเทศให้มีความ
สมบูรณ์ และเกิดการบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน  
2) เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ศู น ย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่ง
จะเป็นหน่วยงานหลักในการน า
ข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และ
การประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

1) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน 
2) จัดตั้งกลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสาร และเครือข่าย เพื่อการสื่อสาร
ข้อเท็จจริง แก้ไขข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน 
หรือที่ เป็นประเด็นค าถามของสังคมที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้
โดยง่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์สาร- 
สนเทศพลั งงานแห่งชาติ” (National 
Energy Information Center: NEIC)ภายใน
ปี 2564 
3) เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ
หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเภทและ
ประเด็นด้านพลังงานที่ เร่งด่วนหรือมี
ผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็น
วงกว้างได้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ 
ภายใน ปี พ.ศ. 2564 
4) เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ 
ภายในปี 2565 (*กรณีที่มีการประเมินผล
การด าเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็น
หน่วยงานอิสระ) 

ส านั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ.)  
ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. การด าเนินงานของศูนย์
สารสน เทศพลั งงานแห่ งชาติ ใน ไตรมาสที่  2 
ปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้  
1) พัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อขอรับการจัดสรรจาก
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ในการประชุมเม่ือวันที่ 22 มี.ค. 2565 ได้
เห็นชอบข้อเสนอโครงการ และขอให้ปรับปรุงข้อเสนอ
ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต่อไป  
2) ร่วมด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานของ
ที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ช่ วยวิ เคราะ ห์ และแสดงผลในลั กษณะ  Data 
Visualization ใ ห้ เป็ นไปตามแผนงานที่ ก าหนด  
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานในงวดงานที่ 2 
ซึ่งเป็นการรวบรวมค าถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนที่
ประชาชนมีต่อภาคพลังงาน เพื่อน าไปสรุปจะพัฒนา
ระบบให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป  
3) จัดประชุมคณะอนุท างานขับเคลื่อนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงาน 
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2565 โดยมีการรับทราบความคืบหน้าในการเตรียม
ความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และพิจารณา
ผลการด าเนินการของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
4) ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ผ่านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง ประจ าปี 2564 โดยปัจจุบัน 
3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะที่มีความ
พร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติ
แล้ว 12 ชุดข้อมูล และจัดท ารายการชุดข้อมูลที่มีชั้น
ความลับ ซึ่งจะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบ
กึ่งอัตโนมัติผ่านทาง SFTP หากได้มีการตกลงเรื่อง 
Business Process ระหว่างการไฟฟ้าและ สนพ. แล้ว 
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สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด โดยส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว  
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 รวมทั้งได้มีค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ  ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เมื่อวันที่  5 
สิงหาคม 2564 

เนื่องจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ด าเนินการในลักษณะกอง
เงาโดยใช้บุคลากร สนพ. ในอัตราก าลังที่มีอยู่เดิม ท าให้ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของภายใต้ภารกิจศูนย์ฯ  
มีข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการเชื่อมโยงข้อมูล  ในระยะยาว
จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองใหม่ตามกระบวนการของ
ส านักงาน กพร. ที่มีโครงสร้างอัตราก าลังของบุคลากรที่
ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 MS2/MS3/MS4 

MS1 

ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
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MS2 มีข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยปัจจุบัน สนพ. ได้จัดท าข้อมูลรายงาน
สถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้า โดยน าเสนอใน
รูปแบบ Interactive Dashboard จ านวน 3 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การใช้และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ (2) การกระจายตัวของการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 
และ (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือการใช้
งานข้อมู ล  โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลดั งกล่ าวแล้ ว  ผ่ านทางเว็บไซต์ของศูนย์ ฯ 
(http://neic.eppo.go.th) นอกจากนี้  สนพ. ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยในปัจจุบันการไฟฟ้าได้เชื่อมโยง
ชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติแล้ว จ านวน 12 ชุด
ข้อมูล ดังนี้ (1) ข้อมูลก าลังผลิตในระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (2) ข้อมูลความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด (กฟผ.) (3) ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (4) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (5) ข้อมูลความยาวสายส่งระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (6) ข้อมูลการ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า (กฟผ.) (7) ข้อมูลปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า (กฟผ.) (8) ข้อมูลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า (กฟน.) (9) ข้อมูลการจ าหน่ายไฟฟ้า (กฟภ.) (10) ข้อมูลจ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (กฟภ.) (11) ข้อมูลความยาวนานของการใช้ไฟฟ้า (กฟภ.) (12) ข้อมูลปริมาณการ
จ าหน่ายไฟฟ้า (กฟภ.) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อภารกิจในการรวบรวมและ
จัดการระบบข้อมูล/สารสนเทศด้าน
พลังงานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
(Data Owner) ซึ่งมีความหลากหลาย
และกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สนพ. 

MS3 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีการพัฒนาข้อเสนอ“โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data  
Analytics) ส าหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ 
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอโครงการในส่วนของ
การเบิกจ่ายเงิน ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการ
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สนพ. ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คาดว่า
จะใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) จ านวน 1 ตัว และอุปกรณ์ Next Generation Firewall จ านวน 1 ตัว ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ภายใต้โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
ไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแลกิจการพลังงาน ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศด้านพลังงาน สนพ. ได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจากการ

สนพ.   มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้ านระบบการ เชื่ อม โย งข้ อมู ล
ค่อนข้ า งน้อย ประกอบกับข้อ เสนอ
โครงการฯ อยู่ ระหว่างกระบวนการ
พิจารณากลั่นกรอง จึงยังไม่มีงบประมาณ
ในการสนับสนุนการด า เนินงานเพื่ อ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
ดังกล่าวนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการไฟฟ้านครหลวง ผ่านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า 3 แห่ง 
ประจ าปีบัญชี 2564 โดยในปัจจุบัน 3 การไฟฟ้าได้เชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ 
(Public Data) ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่มายัง สนพ. ในรูปแบบอัตโนมัติ (API) 
จ านวน 12 ชุดข้อมูล ส่วนของชุดข้อมูลที่มีชั้นความลับ (Private Data) การไฟฟ้าทั้ง 
3 แห่ง ได้ประเมินชุดข้อมูลที่จะสามารถจัดส่งให้กับ สนพ. ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติผ่าน
ทาง SFTP รวมจ านวน 21 ชุดข้อมูล โดยจะด าเนินการจัดส่งเมื่อมีการตกลงเรื่อง 
Business Process ระหว่างผู้ส่งข้อมูล (การไฟฟ้า) และผู้รับข้อมูล (สนพ.) แล้ว  
ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท า MOA หรือ NDA ระหว่างหน่วยงานต่อไป 

MS4 มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยมีผลการศึกษารูปแบบองค์กรในเบื้องต้นจาก
โครงการศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) เมื่อปีงบประมาณ 2562  
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะรองรับการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับศูนย์ฯ มี
ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่แผนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนด อย่างไรก็ตาม 
ศูนย์ฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเพื่อประเมินผล
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานตามเป้าหมายย่อยนี้ ผ่านคณะอนุ
ท างานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านสารสนเทศพลังงานเพื่อ
ขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเสนอให้ปรับปรุงก าหนดระยะเวลาจากเดิมที่ต้องด าเนินการ
ประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยขอขยายเวลาการด าเนินการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งคณะอนุท างานฯ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการ และมอบหมายให้ สนพ. น าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังมีข้อจ ากัดเร่ืองบุคลากร
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และยัง
ไม่ได้รับจัดสรรการงบประมาณในการ
พัฒนาระบบ/โครงสร้างพื้ นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จึงท า
ให้ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ในทางปฏิบัติได้ ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ตามแนวทางที่แผนปฏิรูปฯ 
ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.)) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการ
ใช้พลั งงานลงได้ตามข้อสั่ งการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 ก.พ. 2556 
โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน 
(Energy Service Company: ESCO) 
มาพัฒนา ใช้ ในกา รลงทุ น เพื่ อ
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานภายในปีงบประมาณ 2565 

1) มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการ
ด าเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน  
ในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้
คว าม เ ห็ นชอบหลั กก า ร  ภ าย ในปี 
งบประมาณ 2564  
2) มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อน
กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน 
ภาครั ฐ เสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ความ
เห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และ เ ริ่ มน า ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ภาย ในปี 
งบประมาณ 2566 

1) การด าเนินการในปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีการ
รวบรวม แนวทาง การปฏิบัติของ ESCO และเข้า
หารื อกั บส านั กงบประมาณเรื่ องการตั้ ง
งบประมาณ โดยส านักงบประมาณมีหนังสือตอบ
กลับเลขที่ นร 0719/16775 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2564 ตอบกลับ พพ. ความว่าค่าบริการจัด
การพลังงาน ไม่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
หรือที่เกีย่วข้องกับบริการสาธารณูปโภค จึงไม่เข้า
ข่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอีกทั้งไม่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ค านวณค่าบริการที่ชัดเจน และไม่
สอดคล้องกับรูปแบบการก่อหนี้ผูกพันตาม
ปีงบประมาณ ซึ่งจากการประสานกับส านัก
งบประมาณในประเด็นดังกล่าว ส านักงบประมาณ
เสนอให้มีการก าหนดรูปแบบการลงทุนและวิธี
ค านวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อน าไปประเมินการ
ตั้งงบประมาณก่อน ส านักงบประมาณจึงจะ
สามารถพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ ปัจจุบัน พพ. ได้รวบรวมวิธีการตั้ง
งบประมาณแบบต่าง ๆ ตามที่ส านักประมาณ
แนะน ามา และจัดท าตัวอย่างรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ESCO ภาครัฐ 
เตรียมไปประชุมหารือขอความเห็นกับแนวทางที่
ได้รวบรวมมาเพื่อน าไปจัดท ารายละเอียดการตั้ง
งบประมาณต่อไป ซึ่ง พพ. ได้รับการตอบรับให้
เข้า พบในวันที่ 19 ม.ค. 2565  
2) แนวทางการเร่งรัดการด าเนินการ กระทรวง
พลังงานได้จัดท า Roadmap แผนการด าเนินงาน 
มาตรการ ESCO ภาครัฐ เพื่อประชุมติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
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สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 สามารถใช้มาตรการธุรกจิบริษัทจดัการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จรงิ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงบประมาณ / กรมบัญชีกลาง  

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยจัดท าร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับข้อมูลตาม
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) จัดท าร่างแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค 
(Code of Practice) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (2) จัดท าร่างหลักกการและแนวทางการด าเนินงาน
ของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (3) จัดท าร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานและจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอแนว
ทางการตั้งงบประมาณ กับส านักงบประมาณ โดยเบื้องต้นเห็นว่าจะพิจารณาจากการตั้งงบ
ด าเนินงานในลักษณะที่อาจต้องก าหนดต้นทุน (Unit Cost) รายการเฉพาะส าหรับเรื่องการจ้าง
บริการจัดการพลังงาน ในแนวทางเดียวกับการตั้งค่าเช่ารถราชการ และ (4) อยู่ระหว่างร่าง
แนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

-  

MS2 มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนินการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยโครงการน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนด าเนินการ และคาดว่าโครงการจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 

-  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
เข้าสู่ Thailand 4.0 

1) จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี 
2564  
2) จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด าเนินการ
ได้ ทั นที ในพื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออก  
3) จัดท าการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่  4 ในระยะยาวในพื้ นที่ ที่ มี
ศักยภาพ  
4) มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
รั บผิ ดชอบด า เนิ นการตามกรอบ
แผนการพัฒนา อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้น าเสนอผล
การศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และ
พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว และส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดท าร่างข้อเสนอเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  4 
ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 และคร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่  5 ม.ค. 2565 และเมื่อได้ข้อสรุปจาก
แนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะ
ที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่  EEC แล้ว จะได้มีการน า
แสนอต่อต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
สถานะการด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 MS2 

MS1 

MS1 

ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าาหนด โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้
ด าเนินการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ค. 
2564 และได้มีการรายงานผลการศึกษาให้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ทราบแล้ว และมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานจัดท าแผนการสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว 

 - 

MS2 มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยน าเสนอ
ผลการศึกษาดังกล่าวและสัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (สกพอ./EEC) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและสิทธิประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว  
2) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดท าร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  4 ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565  
3) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้น าเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ครั้งที่  11-2564 เมื่อวันที่  4 ม.ค. 2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน  
4) การด าเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพื้นที่ EEC แล้ว จะได้มีการน าแสนอต่อต่อรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป 

 - 

 
  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงพลังงาน  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

1) ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย (1.1) ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและ
โรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ที่ เหมาะสม เพื่อรองรับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศ (1.2) มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (Thailand Power Development 
Plan: PDP 2022) (1.3) ผลการศึกษาการปรับปรุง
ระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ 
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization 
of Transmission and Distribution) 
2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (2.1) ประกาศใช้
ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน ภายในปี 2565 (2.2) ประกาศใช้
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราส าหรับ Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย ภายในปี 
2564 (2.3) ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการ
ส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ภายในปี  2563  
(2.4) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาดซื้อ
ขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading Platform: ETP) ใน
พื้นที่ EEC ภายใน ปี 2564 และเริ่มด าเนินโครงการ 
ภายในปี  2565 (2.5) มีผลการศึกษาการปรับปรุง
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน 
(ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบ
กิจการพลังงานที่ เปลี่ยนแปลงไป ภายในปี 2564  
(2.6) จัดท ารูปแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันในกิจการ
ไฟฟ้าของประเทศไทยที่ เหมาะสมกับรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า  ภายในปี 2564  
(2.7) จัดท าร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริม
กิจการจ าหน่าย (Retail) ภายใน ปี 2565 (2.8) มีแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน พลังงาน ระยะ 5 ปีภายใน ป ี
2565 (2.9) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer 
(2.10) ปรับปรุงรายละเอียดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่าง
โปร่งใสแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1)  ปัจจุบันหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ ส าหรับ
การจัดท าแผน PDP2022 และจัดท า/
ทบทวนสมมติฐาน เพื่อใช้ในการจัดท า
แผน PDP2022  
2) คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการ
การลงทุนและด าเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ครั้ง
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดท า
แผนบูรณาการการลงทุนและด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ 
คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ ลง
นามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนบูรณาการฯ เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป  
3)  กพช .  เมื่ อ  1  เม .ย .  2564 มีมติ
เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่  2 และ
มอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและ
ด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
3) ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ  
(3.1) ประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกชแล้ว
เสร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง (3.2) จัดท าแผนพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ
ภายในปี 2564 (3.3) จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริม
การใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายในปี 2563 (3.4) จัดให้มี
การศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การค้า LNG (Regional LNG Trading Hub) ภายใน
ปี 2563 (3.5) มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการ
น า เข้ า>=3 และส่ งออก>=2 ราย (3.6) ทบทวน
แนวทางการส่ ง เสริมการแข่ งขัน ในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ  ภายในปี  2563 (3.7) มีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะ
หมดอายุในอนาคตอ่ืน ๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development 
Area: JDA) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่ง
อาทิตย์ ภายในปี 2565 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

 MS2/MS3 MS1 

ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในการ
ประชุมเม่ือวันที่ 31 ม.ค. 2565 ได้มีมติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าส าหรับประกอบการจัดท าแผน PDP2022 (2) ผลการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณีปกติ (Business as usual: BAU) ส าหรับ
น าไปประกอบการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ ส าหรับการจัดท า
แผน PDP2022 (3) หลักการการจัดท าแผน PDP2022  
2) สนพ. ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer 
แล้วเสร็จเมื่อ มิ.ย. 2563 และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเมื่อ ธ.ค. 2562 โดย
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อ 31 ม.ค. 2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษา
ดังกล่าว ทั้งนี้ จะน าผลการศึกษาไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดท าแผน PDP2022 ต่อไป  
3) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณี
ต่างๆ และจัดท า/ทบทวนสมมติฐานเพื่อใช้ในการจัดท าแผน PDP2022 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้าน
การผลิตและการใช้ไฟฟ้าของไทย และ
โลก และนโยบายของไทยมุ่งไปสู่การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลัง
ทดแทนมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิด
การปรับเปลี่ยนสมมติฐานการจัดท า
แผน PDP2022 ที่แตกต่างไปจากใน
อดีต 

MS2 ส่งเสริมกิจการไฟฟา้เพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟา้ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ได้เห็นชอบแผนงานการ
ปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง เมื่อ 3 พ.ย. 2564
พร้อมทั้งเห็นชอบแผนงานย่อยการด าเนินงานการพัฒนาของแต่ละการไฟฟา้ตามแนวทาง
ของแผนที่น าทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะ
ทดลอง โดยจะได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  และ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อไป  
2) ส านักงาน กกพ. ได้รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคล
ที่สาม (TPA Framework) แล้วเสร็จ โดยจะเสนอส านักงาน กกพ. ให้ความเห็นชอบและ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
3) คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อ 27 ธ.ค. 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดท า
แผนบูรณาการการลงทุนและด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอประธานฯ คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ ลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ เพื่อจัดท าแผนตามกรอบแนวทางต่อไป 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ
แข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS3 ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1) กพช. เมื่อ 1 เม.ย. 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและด าเนินการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
2) กพช. เมื่อ 9 มี.ค. 2565 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการ LNG Receiving 
Terminal แห่งใหม่ จังหวัดระยอง (T-2) ในแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ที่มอบหมายให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการจากเดิม
วงเงิน 38,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท 
3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ได้ก ากับ ติดตาม ประสานการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่ง ชธ. ได้ด าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ประสานงานระหว่างผู้รับสัมปทานและ ผู้รับสัญญาในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างใกล้ชิดเพื่อลด
ผลกระทบให้น้อยที่สุด (2) ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเตรียมการรองรับ 
ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ และโดยการ
น าเข้า LNG เพื่อรักษาความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ 
4) ในช่วงราคา LNG จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ ากว่าราคา Asian Spot LNG 
และความต้องการใช้ก๊าซฯ ในประเทศปรับลดลงจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปตท. 
ได้ด าเนินการส่งออก LNG ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2564 จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบ
โครงการ Regional LNG Hub ด้วยการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) เมื่อ 9 มี.ค. 2564 รับทราบแล้ว-ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการของบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2566 ในการจัดท าโครงการจัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น 
Regional LNG Hub 

 
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้
ด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินการ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้ง
ทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค 
ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากร
บางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน     

1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง เร่งรัดการด าเนินการจัดท า MOU 
ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก โดย ทส. ได้ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว แต่ อก. มีหนังสือแจ้ง
ส านักงาน กกพ. เมือ่วันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่  88 มีผลบังคับใช้ 
หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงด าเนินการจัดท า MoU ดังกล่าว  
หมายเหตุ: ส านักงาน กกพ. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 ส.ค. 2564 รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานทราบ
เพื่อให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเร่ืองดังกล่าว 

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงาน โดยเฉพาะการจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษา
เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ บรรลุผลส าเร็จ การจัดสรรบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน  
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฯ และในระยะยาวอาจต้องมี MOU/MOA/NDA ว่าด้วยการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน (เพิ่มเติม) ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อมูลพลังงานบางชุดมีความ
เฉพาะเจาะจง มีความอ่อนไหว และมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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3. การใช้มาตรการบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ติดตามการประสานงานแนวทางการตั้ง
งบประมาณของมาตรการบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามแผนฯ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-
Curve) ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผา่นสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสรา้งฐานทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิม่การแข่งขัน มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดท า
แผน PDP2022 เช่น สถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจบุันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 การประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจ และ GDP ใหม่ Disruptive Technology ความต้องการไฟฟา้จากกิจกรรม
หรือโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือ
ของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นตน้ 
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11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อตา้นการทุจริต 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน
สามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะใน
ท้องที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 

2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท 

1. มีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน ที่
ด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่ายในปี 
2564 และ 6 เครือข่ายในปี 2565 

ปี 2565 : อยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการ ปี 2565 ใน 6 จังหวัด 
145 ต าบล 
(ที่ มา : สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน) 2. มีการขยายผลการด าเนินการไปสู่เครือข่าย

องค์กรระดับต าบลร้อยละ 20 ทุกปี  จน
ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ 
3. มีคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมและช่องทาง
การร้องเรียนของประชาชนในปี 2565 

 

 

 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

ธ .ค.  

MS1 MS2 MS3 MS4 

2563 

MS3 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัด
ละ 5 เครือข่าย) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยสถาบัน พอช. ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตามคู่มือการขับเคลื่อนงานของภาค
ประชาชน ในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 6 จังหวัด 
145 ต าบล ซึ่งด าเนินการแล้ว 17 จังหวัด 171 ต าบล/เทศบาล ซึ่งเป็นจังหวัดตาม
เป้าหมาย 6 แห่ง จังหวัดที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 จ านวน 5 แห่ง และ
จังหวัดเพิ่มเติม 6 แห่ง และเป็นต าบล/เทศบาลตามเป้าหมาย 145 แห่ง ต่อเนื่องจาก
ปี 2564 จ านวน 24 แห่ง และเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. สร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ หลักการ แนวทาง และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 โดย 1) ภาคประชาชน มีการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้แทนพื้นที่ด าเนินงานในระดับต าบล จังหวัด และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ ภาค จังหวัดเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมชี้แจงในระดับต าบล 
และ 2) หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน พอช. และส านักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ใน 17 จังหวัดที่มีการด าเนินงาน และ 5 ต าบล เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและให้การสนับสนุนการ
เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนงานราชการทั้งส่วนกลางและในจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน 
2. การจัดตั้งคณะท างานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักใน
การด าเนินงานต่อต้านการทุจริต โดยให้มีบทบาทในการเอ้ืออ านวยและสนับสนุน
เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประชาชนได้คัดเลือกและจัดตั้ง
คณะท างานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) ในระดับจังหวัดครบถ้วนแล้ว และอยู่
ระหว่างการจัดตั้งคณะท างานในระดับต าบล/เทศบาล ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการจัดตั้ง
ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายในเดือน เม.ย.  
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการใน
ระดับจังหวัด และต าบล/เทศบาล โดยในระดับจังหวัดมีประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างแกนน า และบางจังหวัดมีการจัดท าแผนงานจังหวัดที่ชัดเจนแล้ว ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการในระดับต าบล/เทศบาลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน และ 2) 
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็น
แกนหลัก ระยะ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานและ
กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ (1) การเชื่อมโยงและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายภาค
ประชาชน องค์กรชุมชน เฝ้าระวังและต่อต้านทุจริตระดับจังหวัด (2) การเชื่อมโยง 
และพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนองค์กรชุมชน เฝ้าระวังและ
ต่อต้านการทุจริตระดับตาบล/เทศบาล (3) การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาค

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ส่งผลให้การด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ วางไว้  และรั ฐบาลควรสนั บสนุ น
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ข อ ง ส ถ า บั น พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น 
(องค์การมหาชน ) ให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล
โครงการและงบประมาณโครงการ ให้
ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ โดยสะดวก เพื่ อ ใ ห้ภาค
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและต่อต้านการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ประชาชน (4) การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหมู่ประชาชน (5) การพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชน
เป็นแกนหลัก และสื่อสาธารณะ และ (6) การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน 
4. จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของภาคประชาชน องค์กรชุมชน และจัดส่งให้เครือข่ายประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
5. การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักตามคู่มือและตามความเหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ในการด าเนินการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การสร้างจิตส านึก
และการรับรู้ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเชิญวิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ท. และ
ส านักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าต้องยกระดับความสามารถเครือข่าย
ภาคประชาชนให้มีบทบาทผ่านการอบรมความรู้ด้านการทุจริตและกระตุ้นจิตส านึก
ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการชวนโรงเรียนและวัดเข้าร่วมภารกิจ 2) การสร้าง
พื้นที่ในการเปิดเผยโปร่งใส มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น ท าข้อตกลงกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการและ
งบประมาณในพื้นที่โดยละเอียด และมีช่องทางให้ภาคประชาชนได้ติดตามและให้
ความเห็นได้โดยตรง การจัดท าข้อตกลงหรือธรรมนูญชุมชนด้านการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ต้านทุจริต การสร้างกลไกภาคประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีระบบการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 3) การสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายภาค
ประชาชน มีการรณรงค์ในชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการ
ทุจริต และ 4) การเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นการท าความเข้าใจ
บทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนคือการเฝ้าระวัง และปกป้องผลประโยชน์จาก
ภาษีประชาชน โดยการแจ้งเบาะแสที่อาจส่อไปทางทุจริต ตามช่องทางและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ (1) การด าเนินงานเชิงป้องกัน ได้แก่ การเพิ่มองค์
ความรู้และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความเสี่ยงของการน าไปสู่การทุจริต การศึกษาการ
ด าเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดช่องทางการ
รับเรื่องของประชาชนในพื้นที่ การท าข้อตกลงเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ 
ฯลฯ และ (2) การด าเนินงานเมื่อมีเหตุทุจริต หรือสิ่งที่ส่อไปในทางทุจริต มีบางพื้นที่
ได้แจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการสอดส่องข้อมูลการใช้งบประมาณที่
ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน มีการประสานงานชมรมสตรอง กรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด ในการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามความเหมาะสมในพื้นที่ 
และมีแผนอบรมการใช้เครื่องมือ Act AI ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน 
6. จัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ 2566 และน าเสนอต่อส านักงาน 
ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงบบูรณาการด้านการต่อต้านการทุจริต มี
เป้าหมาย 1,565 ต าบล 39 จังหวัด  
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MS2 เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.  และ
ส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยสถาบัน พอช. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและขยายความร่วมมือกับภาคีพัฒนา มีการด าเนินงาน ดังนี้  
1) ขยายการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากสภาองค์กรชุมชนไปสู่
องค์กรชุมชนด้านอ่ืน ๆ หลากหลายประเภท รวมถึง วัด โรงเรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
2) ประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปที่  1 กับกลุ่ ม เครือข่ายภาคประชาชน เช่น  ชมรมสตรอง 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน เป็นเครือข่ายองค์กร
ต่อต้านการคอรัปชั่น  
3) ประสานและชักชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งมีการ
ประสาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าร่วมกับแกนน าและสนับสนุนการขับเคลื่อน กลุ่มที่
รับทราบการท างานของภาคประชาชน สนับสนุนการขับเคลื่อนงานไม่มาก และกลุ่ม
ที่ยังกังวล หวาดระแวงต่อการถูกแจ้งเบาะแส  
4) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 2 มิติ คือ หน่วยงานสนับสนุนการ
ด าเนินงานของประชาชน และการเข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงาน ป.ป.ช. สถาบัน
พระปกเกล้า และ ป.ป.ท.  
5) บางจังหวัดได้ด าเนินการขยายความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน 

 การสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานของสถาบัน พอช. ให้
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ
และงบประมาณโครงการให้ภาค
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก เพื่อให้ภาคประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และต่อต้านการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น 

MS3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ป.ป.ท. 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยสถาบัน พอช. ด าเนินงาน ดังนี้  
1) มีการจัดตั้งคณะท างานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักใน
การด า เนิ น ง านในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  จากกา รหา รื อ ร่ วมกั นขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. พอช. และผู้แทนเครือข่าย
ภาคประชาชน ได้มีการจัดตั้งคณะท างานระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์ประกอบทั้งผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ และมีบางจังหวัด
ด าเนินการในระดับอ าเภอ 
2) มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ โดยส านักงานภาคของ 
พอช. มีการประสานงานกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและเขต (ส านักงานจังหวัด/
ส านักงาน ป.ป.ท./ส านักงาน ป.ป.ช./ธรรมาภิบาลจังหวัด/อบจ. เป็นต้น) เพื่อ
ก าหนดแผนบูรณาการการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน 

การประสานความร่วมมือสร้างความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญใน
การปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาท 
ความสามารถ และความเป็นอิสระใน
การด าเนินงาน เพื่อให้เป็นพลังเครือข่าย
ภาคประชาชนขับเคลื่อนควบคู่กับพลัง
ภาครัฐ 
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MS4 มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยสถาบัน พอช. มีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว แต่ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ได้มีการน าส่งข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานรายเดือนอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาความก้าวหน้าการด าเนินงาน โดยได้ส่งข้อมูล
ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 9 ก.พ. 2565 วันที่ 9 มี.ค. 2565 และ
วันที่ 20 เม.ย. 2565  

- 

 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้
ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ) 

1. มีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
ในปี 2564 และกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะในปี 2565 รวม 2 
ฉบับ 

ปี 2565 : กฎหมายป้องกันการฟ้องปิด
ปากมีการประมวลผลการรับฟ งความ
คิดเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรียบร้อยแล้ว และส่งให้คณะรัฐมนตรี 
พิจารณาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
อย่างครบวงจร 

2. มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
อย่างครบวงจรในปี 2564 

ปี 2564 : ได้มีการพัฒนาระบบเปิดเผย
และแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียนแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ก าหนดแนวปฏิบั ติ ร่ วมกันกับส านั ก
กฎหมาย และส านักบริหารงานกลาง 
เนื่องจากเป็นข้อมูลอ่อนไหว 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลใน
ครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS1.1 ผลักดันการออกกฎหมายข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ  
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้ประชาชนเข้าถึ งง่ าย ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (สปน) ออกประกาศ สปน. ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 เรื่อง การ
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 15 ก.พ. 2565 และอยู่
ระหว่างการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งก่อนส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  

 กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลของราชการ  

 กิจกรรมที่ 3 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint 
and Appeal) พัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการภารกิจภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและด าเนิน

 ค่าลิขสิทธิ์ เครื่องมือมีราคาสูงมาก  
จึ งต้องได้ รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การของบประมาณ 
ในหมวดงบลงทุนประเภทซอฟท์แวร์ 
ซื้อสิทธิการใช้งาน (Subscription) 
ควรพิจารณา ในรูปแบบค่าบ ารุง 
รักษารายปี (Annual Maintenance)  

 ข้อมู ล เปิ ดของหน่ วยงานต่ า งๆ 
พบว่ ายั ง ไม่ ได้คุณภาพข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล และหน่วยงานภาครัฐ
ต่ างๆ จัดท าบัญชีชุดข้อมูล เปิด
ภาครัฐเป็นของหน่วยงานเอง  

 สพร. ควรจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
สน ับสน ุนการประเม ินค ุณภาพ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพ
ต า ม ห ล ัก ธ ร ร ม า ภ ิบ า ล ข ้อ ม ูล  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 
MS4 

MS1 MS3 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนของราชการ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

MS 1.2 หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าดูและ ตรวจสอบได้ง่าย
ทางอินเตอร์เน็ต  
 จัดท าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและสง่เสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ข้อมูล  
 จัดหาเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลภาครัฐด้วย New Technology และ

ทดสอบเครื่องมือดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานเครื่องมือ National 
Data Catalogue และ Agency Data Catalogue ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เพื่อให้สามารถด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น ระบบ Data Catalog/Metadata 

 จัดกิจกรรมค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ (DIGI Data Camp 2022) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 227 ทีม (777 
คน) ซึ่งจะน าชุดข้อมูลจากโครงการ 154 ชุดข้อมูลมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับ Focus Area ส าคัญทั้ง 6 ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ชุดข้อมูล
ความสัมพันธ์ของสภาวะเศรษฐกิจกับการท าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้าน
การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสุขภาพความต้องการวัคซีนและการ
จัดสรรการฉีดวัคซีนในช่วงการระบาด โดยจะคัดเลือก 8 ทีม และน าเสนอ
ผลงานต่อไป 

 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ 
data.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าชุดข้อมูลเปิดมาขึ้นบนศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ หรือลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ URL ของบัญชีชุดข้อมูล โดยมี
ชุดข้อมูลส าคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านส าคัญ ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูล
เปิดบนระบบแล้วกว่า 7,642 ชุดข้อมูล มีผู้ใช้บริการสะสม 2,221,938 คน และ
มีการใช้บริการเว็บไซต์แล้วถึง 8,493,555 คร้ัง  

 การจัดท าระบบภาษีไปไหน (Thailand Government Spending) ปัจจุบันมี
ข้อมูลงบประมาณจากส านักงบประมาณ ข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้าง สถานะโครงการ e-GP และ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง ข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลรายได้รวม
ท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการเปิดเผยโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดสรรงบประมาณ ของภาครัฐ ในปี2564 - 2565 แล้วกว่า 5.56 ล้าน
โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,439 ล้านบาท 

(Data Assessment Tool for Data 
Governance)  

 สพร. ควรพัฒนาเครื่องมือในการ
สืบค้นชุดบัญชีข้อมูลเพื่อดึงชุดข้อมูล
เปิดมาให้บริการบนศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 
อย่างต่อเนื่อง  

 สพร. ควรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data)  

 สพร. ควรขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิด
บนศูนย์ กลางข้ อมู ล เปิ ดภาครั ฐ 
(Open Data Driven-Dataset) ผ่าน
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.go.th 
ทั้ง 4 กิจกรรมต่อหลังปี 2565  
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MS2 การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพ
และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อม่ันในเรื่องการเก็บ
รักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้
รับทราบ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาช่องทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดท าระบบปกปิดตัวตน
เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย  
โดยได้จัดตั้งคณะท างานพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกและระบบ
ปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส ตามค าสั่งส านักงาน ป.ป.ช. ที่ 630/2564 ลงวันที่  
20 ต.ค. 2564 เพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการปกปิดตัวตน ช่องทางแจ้งเบาะแสและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง โดยด าเนินการ ดังนี้  
1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการปกปิดตัวตน และวิธียืนยันตัวตนกรณีผู้แจ้งเบาะแส
ขอรับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผ่านระบบ  
2. ปรับปรุงระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ให้รองรับการปกปิดตัวตนการแจ้ง
เบาะแส โดยระบบจะไม่เก็บข้อมูล IP Address และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งที่
จะสามารถย้อนรอยไปถึงตัวตนผู้แจ้งเบาะแสได้ รองรับการติดตามผลการแจ้ง
เบาะแสและการขอรับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผ่านระบบ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Management 
System: WMS) ให้รองรับการแจ้งเบาะแสผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้แจ้งเบาะแส
รู้จักหรือไว้ใจ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากช่องทางต่างๆ 
การออกรายงาน รวมไปถึงสถานะการร้องขอคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/สถานะการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (ในเบื้องต้น รองรับการบริหารจัดการข้อมูล
เบาะแสที่มีการแจ้งผ่านระบบ WMS และระบบแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์) ทั้ง 2 ระบบ 
รองรับการแจ้งเบาะแสแบบปกปิดตัวตนและแบบเปิดเผยตัวตน โดยระบบการแจ้ง
เบาะแสแบบเปิดเผยตัวตน (บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส) และยังคงมี
การปกปิดตัวตนตาม พรบ.ป.ป.ช. มาตรา 36 ประกอบระเบียบคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ข้อ 21 อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการผู้แจ้งเบาะแส และปรับปรุงระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีข้อเสนอแนะในการ
จัดท าและพัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยง
ข้อมูลและสามารถด าเนินงานสอดคล้อง
กันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้ระบบ และ
การพัฒนาระบบให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 
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MS3 การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า
ด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาค
ประชาชน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 3.1 บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อย่างครบวงจร ทั้ง
การเข้าถึงความปลอดภัย การจัดท าระบบ การแจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ 
รวมถึงการให้ค่าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ให้มีผลในทางปฏิบตัิ  
 พัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน) แล้ว

เสร็จพร้อมเปิดใช้งาน แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากฎระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนจะเปิดใช้งานต่อไป   

 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคดีให้ผู้ร้องสามารถติดตามความคืบหน้าใน
การด าเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ร้องเรียน 
สามารถติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีได้ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และผู้ร้องเรียนสามารถส่ง
เรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมถึงสามารถแจ้งความคิดเห็นให้ส านักงาน ป.ป.ช. 
ทราบโดยการส่งข้อความทางช่องทาง “กระดานสนทนา (Webboard)” 

MS 3.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผลิตสื่อเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยานและผู้แจ้งเบาะแส เช่น ค าแนะน าการร้องเรียน ข้อมูลในการ
ร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส รวมทั้งมาตรการคุ้มครองพยาน 
และการกันบุคคลเป็นพยาน ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายเป็นระยะ 
เช่น ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟฟิค ฯลฯ เผยแพร่ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในและภายนอก ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. การ
แถลงข่าว การส่งข่าวให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ Facebook ของส านักงาน 
ป.ป.ช. และไลน์บัญชีทางการชื่อ ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2565 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในและภายนอก ตลอดจนการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้
ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ 
เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ในทางปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย 
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MS4 การแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่
แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP 
Law) ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปงหรือแสดง
ความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 4.1 จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP 
Law)  
 เมื่อ 24 ม.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. 

มาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิ
ชอบ พ.ศ. .... และให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการนัดประชุมชี้แจงจากผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุมชี้แจงไปแล้ว จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้ง
ที่ 1 เมื่อ 30 มี.ค. 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อ 20 เม.ย. 2565 ครั้งที่ 3 เมื่อ 11 พ.ค. 
2565 ครั้งที่ 4 เมื่อ 18 พ.ค. 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) เห็นว่ามาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตควรมี
การบัญญัติเป็นกลไกไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และหากมาตรการที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอก็สมควรพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนนั้น ทั้งนี้ คณะปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่มีข้อขัดข้องในการบรรจุประเด็น
ดังกล่าวไว้ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. แต่ขอให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองประชาชนตาม
มาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญ และควรพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้
ถูกฟ้องคดีกลับจากการแจ้งเบาะแสด้วย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาแนว
ทางการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาตรการที่ปรากฏในร่าง  พ.ร.บ. 
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ ว่าจ าเป็นต้องมีกลไกหรือมาตรการใดเพิ่มเติม โดย
ก าหนดให้เชื่อมโยงการช่วยเหลือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการด าเนินคดี
อาญา คดีแพ่ง และการด าเนินการทางวินัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

รั ฐบาลควรใ ห้การสนับสนุนและ
ผลักดันการจัดท ากฎหมายการป้องกัน
ก า รฟ้ อ งปิ ด ป า ก  เ พื่ อ ป ก ป้ อ ง ผู้
ร้ อ ง เ รี ยนคดี ทุ จ ริ ต ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจรติทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
ก า ร ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร
ปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนิน
มาตรการลงโทษทางสั งคม (Social 
Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
เสมอภาค  และความ โปร่ ง ใ สขอ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 
2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร รมที่ ถู กด า เนิ นก า รทา งวิ นั ย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา 
เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ 
มีจ านวนลดลง 
4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้ 
กับป ระ เทศ ไ ด้ รั บก า รล ง โทษตา ม
มาตรฐานสากล 

1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรม พึงพอใจ และ
เชื่ อมั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธรรม (ส า รวจ
ความเห็นของประชาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทุก
ปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีทุจริตมี
การก าหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ภายในปี 2564 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินคดีทุจริตใน
ขนาดเดียวกันลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้
จ านวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ 20 จากปี
ก่อนหน้า 
4. จ านวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการ
ด าเนินคดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวนคดีลดลงร้อย
ละ 20 ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า) 

ปี 2564 : กระบวนการด าเนินคดี
ทุ จ ริ ตที่ จ า เป็ นต้ องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 
73 .37  ของคดีทั้ งหมด  และ
จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงาน 
ไต่สวนคดีทุ จริตถูกฟ้องกลับ 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนคดีที่
ส่งฟ้อง 
(ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช.) 

   

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา             ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

ธ .ค.  

MS1 
MS2 
MS4 

MS3 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนกาหนดบทลงโทษกับ
หน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรมได้ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม 
สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) โดยในปี 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการสร้างการรับรู้ถึง
การด าเนินคดีทุจริตที่รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนงานในภารกิจของส านักงาน 

ป.ป.ช. ผลการชี้มูล และผลค าพิพากษา ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและ
ภายนอก เช่น เว็บไซต์ ป.ป.ช. และสื่อมวลชนให้น าไปขยายผลต่อ มีผู้เข้าชม
ประมาณ 1,088 คน  

 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. ให้ภาคเอกชนจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับ
การผลิตสื่อเผยแพร่คดีทุจริตให้สาธารณชน 

MS 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตั้งแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ 
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุก
ขั้นตอนในปีงบประมาณ 2563-2565 ส านักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้าน
ทุจริต (สสร.) ได้ก าหนดแนวทางให้ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในทุก
จังหวัดส ารวจพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 3 อ าเภอ เพื่อสังเกตกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรือขัดกันของผลประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันจับตามองประเด็นความเสี่ยง
ดังกล่าว และเมื่อพบกรณีที่อาจเป็นการทุจริตก็สามารถแจ้งเบาะแสให้แก่ส านักงาน 
ป.ป.ช. หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในปีงบประมาณ 
2565 ได้ก าหนดแผนยกระดับการด าเนินงานของชมรมในทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนา 
“ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจ าจังหวัด (STRONG Anti-
Corruption Learning Center)” และยกระดับสมาชิกกลุ่มเยาวชนให้เป็น “ชมรม
เยาวชน STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจ าจังหวัด (STRONG Anti-Corruption 
Young Leaders)” เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเป็น
ระบบทั่วประเทศ ท าให้เกิดความตื่นตัวต่อการทุจริต ร่วมกันผลักดันแก้ไขพื้นที่ของตน 
และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบาะแสที่การทุจริตระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด และระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนด้วยกัน เกิดการ
รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในพื้นที่ น าไปสู่การ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วก าหนดลงในแผนที่ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 
เพื่อวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการด้านป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดเป็นโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ 

มีการด าเนินการให้ประชาชนสามารถ
รับรู้ รับทราบและสามารถเข้ าถึ ง
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้มาก
ยิ่งขึ้น 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together Against Corruption-
TAC) ในปีงบประมาณ 2565 โดยคัดเลือกประเด็นปัญหาจากข้อมูลผลการพัฒนาแผน
ที่พื้นที่เสี่ยง ภาค 1-9 และกรุงเทพมหานคร และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมกันขับเคลื่อน
ผลักดันการแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่ความ
เชื่อมโยงระหว่างงานของส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางกับงานส่วนภูมิภาค (ส านักงาน 
ป.ป.ช.ภาค และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด)  
MS 1.3 ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการศึกษาการ
ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ 
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง วารสารกฎหมาย 
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอ่ืน ๆ โดยจะสอบถามความเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาฯ รวมถึงจัดประชุมปรึกษาหารือข้อมูลที่
ได้รับจากการศึกษาร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2565 และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “สิทธิ
ของประชาชน เม่ือไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้” เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึง
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ใน
กระบวนการออกกฎหมายและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  

MS2 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบน
ฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์
ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 2.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบ
เวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกันอย่างรวดเร็ว  
1. แผนงานจัดท ามาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื่อขอรับฟังความเห็นเก่ียวกับร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานการก าหนดขนาดคดีทุจริต
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนด
ขนาดของคดีและระยะเวลาการด าเนินคดีทุจริตของหน่วยงาน และต่อมา

1. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้
กา รรวบรวมข้ อมู ล  และการจั ดส่ ง
ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไป
อย่างล่าช้า อันส่งผลกระทบต่อแผนการ
ด า เนินงานและการจัดประชุมคณะ  
อนุกรรมการฯ ต้องขยายออกไป  
2. การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อแผนการด าเนินงานและการจัด
ประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว และให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์
มาตรฐานการก าหนดขนาดของคดีทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
แล้ว  
2.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการ
ด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม 
ค้น และปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. .... ได้พิจารณาร่างระเบียบฯ เสร็จสิ้นแล้ว และ
ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการจับ 
ควบคุม ค้น และปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2565 ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เดือน เม.ย. 2565  
MS 2.2 บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 
และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัล 
1. การบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฯ 
ด าเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการด าเนนิคดีในชัน้ศาลในคดีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมของส านักงาน ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริงอันน าไปสู่การมีมติชี้มูล 
รวมถึงพัฒนาทักษะและเสริมสรา้งความรู้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้
ระบบไต่สวนในชัน้ศาล โดยได้มกีารจัดเสวนากิจกรรมที่ 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 3 จังหวัดสรุินทร์ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 และมีแผนการ
ด าเนินการแลว้เสร็จ เดือน ก.ย. 2565 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเสนอขอปรับเปลี่ยน
ก าหนดการจัดเสวนาฯ กิจกรรมที่เหลือตามความเหมาะสม 
2. ยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัล (โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน
ปราบปรามการทุจริต)  
 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงระบบสาร-สนเทศด้านการปราบปรามการทุจริต 

โดยให้รวมระบบย่อยเป็นระบบเดียว โดยได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการ
ปราบปรามการทุจริต (Portal CCMS) แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้ว  

 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริตให้
รองรับกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
CCMS แล้วเสร็จตามที่ก าหนด 2 รายการ คือ 1) ส่วนของการบันทึกขั้นตอน
การด าเนินการเรื่องกล่าวหาที่รวมเรื่อง และ 2) รายงานส าหรับรับรองความ
ถูกต้องของเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ เพื่อน าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์
ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยพนักงานไต่สวนเจ้าของเรื่องต้องตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของเรื่องให้ครบถ้วนในระบบ CCMS ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างพัฒนาระบบ และมีก าหนดการเปิดใช้งานระบบในเดือน ก.ย. 2565 

MS 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต และ 
MS 2.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้าน
ปราบปรามการทุจริต  

เป็ น เหตุ ใ ห้ต้ อ งปรับ เปลี่ ยนกา รจั ด
กิจกรรมออกไปตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
3. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการ
ร่ วมมื อ ระหว่ า ง หน่ ว ย ง าน  ไม่ ไ ด้ มี
กฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดให้ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน ท าให้การหารือ
ข้อสรุปถึงรายละเอียดข้อมูลในการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มี
ความอ่อนไหว และหน่วยงานก็มีบริบท
ของอ านาจหน้าที่และขอบเขตในการใช้
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของส านักงานอัยการสูงสุด 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานกิจการยุติธรรม และส านักงานศาล
ยุติธรรม ได้ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรับ–ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน และ
สถานะด าเนินการ ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต/กระบวนการ
ยุติธรรม และเชื่อมโยงข้อมูลผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงการเชื่อมระบบฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และส านักงาน ปปง. โดยส านักงาน ปปง. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) ของกรมการปกครอง ทั้งนี้ ส านักงาน ปปง. ให้เชื่อมโยง
เฉพาะข้อมูลทั่วไป คือ 1) ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด ตามมาตรา 7 
(Thailand List) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. 2559 และ 2) ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกด าเนินการกับทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้ประชุมหารือทบทวนรายละเอียดข้อมูลในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติถึงรายละเอียดข้อมูลที่จะเชื่อมโยง อย่างไรก็
ตาม ในบันทึกข้อตกลงมีก าหนดเปิดใช้การรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ใน
เดือนก.ย. 2565 

MS3 จ านวนเร่ือง/คดีที่เจ้าหนา้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 3.1 มาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 

ยังไม่มีความก้าวหน้าการด าเนินงานเพิ่มเติม 

หัวหน้าหน่วยงานต้องเร่งด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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MS4 นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รบัการลงโทษตามมาตรฐานสากล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
MS 4.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับ
ประเทศตามมาตรฐานสากล ส านักงาน ป.ป.ช. มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระท า

ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตาม พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 
176 ซึ่งบัญญัติบทลงโทษนิติบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และอนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการท าธุรกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ค.ศ. 1997 เรียบร้อยแล้ว  

 จัดท าและเผยแพร่คู่มือแนวทางก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ส าหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  

 ศึกษาเรื่องการชะลอการด าเนินคดีอาญาในชั้นไต่สวนส าหรับนิติบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดฐานให้สินบน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน ามาตรการชะลอการ
ด าเนินคดีอาญากับนิติบุคคลที่กระท าความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศมาใช้
บังคับ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานศาลยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

MS 4.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์
ให้ถูกต้องต้องตามข้อเท็จจริง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้
บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติม/ยกเลิกนิติบุคคล
ทุกกระบวนงานด้วยระบบดิจิทัลแบบ Real Time อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฐานข้อมูล 
การจดทะเบียนนิติบุคคลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถตรวจค้นข้อมูล
ดังกล่าวผ่านช่องทาง (1) คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Business Data Warehouse)  
(2) DBD e-Service Application  

ควรเร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ให้
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
รับทราบ เพื่อยกระดับค่าคะแนน ดัชนี้ 
CPI 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ
ตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบ
คุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อม
กับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการขั ดกั นระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตน
สั งกัดหรือปฏิบัติ งานอยู่  เพื่ อใช้ เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวย
ผิดปกติ 

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท า
ผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับ
น าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ภายใน
ต้นปี 2564 

2. มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
ประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 ภายในปี 2564 และ
ยกระดับเป็นกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 
ภายในปี 2565 

3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ใช้อ านาจรัฐต่อประชาชนต้องด าเนินการ
ภายในปี 2564 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือ
ภายในปี 2565  

4. หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับ ใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการ
กระท า  (Accountability) ม าบั ง คั บ ใ ช้ 
ภายในปี 2564 

ปี 2565 :  

1. ส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษาแนวปฏิบัติในการน าระบบ
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ 
มาวิ เคราะ ห์ เปรี ยบ เที ยบ  เพื่ อ
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ระบบคุณธรรม เพื่ อ เสนอ ก.พ. 
พิจารณาต่อไป 

2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้
ส านักพัฒนาระบทรัพย์สินจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตั้งแต่การยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 
เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันส านักพัฒนา
ระบบและตรวจสอบทรัพย์สินอยู่
ระหว่างจัดท ารายละเอียดข้อมูล 
(ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ท.) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัตหิน้าที่ (No Gift Policy)  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ทุกหน่วยงานของรัฐ 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1. ปี 2565 มี ศปท. น าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR แล้ว 30 หน่วยงาน (4 ก.พ. 
2565) และ ศปท. ก าลังด าเนินการน าข้อมูลเข้าในระบบเพิ่มเติม 
2. ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงร่างแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องการประกาศนโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับเป้าหมายของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เสร็จสิ้นแล้ว 
และได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนฯ  ไปยัง ศปท. ประจ ากระทรวง ตามหนังสือเวียน
ที่ ปป 0010/ว 78 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2565 เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ
ต่อไป 
3. ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป 0010/ว 7 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2565 เรื่อง รายงาน
การรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy แจ้งไปยัง ศปท. ประจ า
กระทรวง เพื่อให้รวบรวมรายงานดังกล่าวของหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ  2565 
แล้วแจ้งมายังส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามวงรอบที่ได้ก าหนด 

- 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1.2 MS1 

MS1 
MS4 

MS2 MS3 
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MS2 การบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
1. การจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 
และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้กับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี 2564 ส านักงาน 
ก.พ. ได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ และได้น าเสนอผลการศึกษาต่อ ก.พ. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 
2565 และอยู่ระหว่างการน าผลจากการศึกษาฯ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อ
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม  
2. ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยให้จัดท าเป็น
มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานงานกับส านักงาน 
ก.พ. ในประเด็นการจัดท าค าอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่แสดงให้เห็นถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ควรเร่งด าเนินการผลักดันกฎหมาย
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

MS3 มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
การจัดท า พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่ 
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 130 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีมติให้
แก้ไข มาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แก้ไข 
มาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ท า
ให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
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MS4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อม
กับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ ารวย
ผิดปกติ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องที่ส่วน
ราชการแจ้งเข้ามา 

หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานควร
และให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนบริหาร
ความ เสี่ ย งและบั ง คับ ใช้ มาตรกา รทา ง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิด 
รวมทั้ง  แจ้งข้อมูลการทุจริตของผู้กระท า
ความผิดอย่างเคร่งครัด 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1 .  ทุ กหน่ วยง านภาครั ฐที่ มี โ ค รงกา ร 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ต่ อ ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย ที่ ก า หน ด 
(งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 
500  ล้ านบาท หรื อ เป็น โครงการที่ มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว 
พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ท า
หน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล 
เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วาง
ระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายภายในปี 
2565 

1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องน าเสนอข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อส านักงบประมาณร้อยละ 
50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ในปี 2565 
2. หน่วยงานตรวจสอบ ด าเนินการติดตาม 
ก ากับดูแลทุกโครงการที่มีการประเมินความ
เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ 50 ในปี 
2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 2565 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามมาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านระบบการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ร้อยละ 50 ในปี 2564 และร้อยละ 100ในปี 
2 5 6 5  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผล (คตป.) ของหน่วยงานดังกล่าว
และรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ 
50 ในปี 2564 และร้อยละ 100 ภายในปี 

ปี 2565 :  
1. ส านักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งคู่มือ
การประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ไปยังส่วน
ราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ
ประเมินความเสี่ยงและมีแผน
บริหารความเสี่ยงประกอบการ
จั ดท า ค า ขอรั บกา รจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. ส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุม
ร่วมกับหน่วยตรวจติดตามเพื่อ
ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนิน
โครงการในภาพรวม และอยู่
ระหว่างวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
ก าหนดแนวทางและรูปแบบใน
การตรวจติดตามโครงการที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ที่มาข้อมูล : ส านักงาน ป.ป.ท.) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิง
นโยบายในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ให้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้
วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ใน
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ฉบับ 

2565 

 

 
 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด 
(งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมย่ืนต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนนิการ ดังนี ้
1. แจ้ง “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่” ไปยังส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการท าการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบการจัดท าค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ในการด าเนินการตาม “คู่มือการประเมินความตามเกณฑ์ชี้
วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่” แก่หน่วยงาน

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS3 MS1 MS2 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ภาครัฐ 149 หน่วยงาน และบรรยายผ่านระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณทั้ง
ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จากกองจัดท างบประมาณ 18 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ 
3. มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 
เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งขอให้เจ้าของ
โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการขนาดใหญ่ โดยขอให้
ส่งกลับมายังส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565  
4. น าเสนอแนวทางการด าเนินการตาม “คู่มือการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ชี้วัด
ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่” ต่อนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
5. จากการที่หน่วยงานภาครัฐส่งข้อมูลโครงการมาพร้อมค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งแผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจ านวน 14 กระทรวง 31 หน่วยงาน 261 
โครงการ/กิจกรรมณ (ณ วันที่ 4 มี.ค. 2565) 

MS2 หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
(ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบ
โครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ส านักงาน ป.ป.ท. ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยข้อง ร่วมกันก าหนด
แผนและระยะเวลาในการติดตามการด าเนินโครงการในพื้นที่  โดยส านักงาน ป.ป.ท. 
ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยตรวจติดตาม ได้แก่ สตง. ส านักงาน ก.พ.ร. รมบัญชี
กลาง ค.ต.ป. ประจ ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดบทบาทและแนว
ทางการด าเนินโครงการในภาพรวม เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ผ่านระบบ zoom ซึ่ง
ส านักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบใน
การตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท.  จะ
ร่วมกับหน่วยติดตาม ตรวจสอบ ท าการตรวจติดตามการด าเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

การด าเนินการมีความล่าช้าเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึง
ต้องเร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 
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การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

MS3 หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ยังไม่ถึงชว่งเวลาด าเนนิการ   

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ด าเนนิการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามพื้นที่เปา้หมายปีงบประมาณ 2565 จ านวน 6 จังหวัด 145 ต าบล ขยายกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต และขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ในระดับพืน้ที่ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครฐัถึงบทบาทของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการเป็น
แกนน าหลักในการต่อต้านการทจุริตในพื้นที่ รวมทั้งการให้การสนับสนุนการด าเนนิงานประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต 

2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เร่งรัดการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้ง เปิดใช้งานระบบจัดการเรื่องรองเรียนและอุทธรณดวยระบบดิจิทัล (e-Complaint and 
Appeal) เพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

3. การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้ง เร่งรัดการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เร่งรัดการจัดท าร่างแนวทางการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของ
หน่วยงานรัฐ เพื่อให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม เพื่อให้มี
การบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมและมีมาตรฐานทางจริบธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม รวมทั้ง เร่งรัดการจัดท ากฎหมายเพื่อให้เกิดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบความร่ ารวย
ผิดปกติ  

5. การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ส านักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วย
ติดตาม ตรวจสอบ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบในการตรวจติดตามโครงการที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และท าการตรวจติดตามการด าเนินการโครงการ กิจกรรมที่เข้าเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่ส่วนราชการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
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12. ด้านการศึกษา 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. เด็กปฐมวัยในช่ วงก่อนวัย
เรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและ
ส่ง เสริมพัฒนาการจากสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษา
ซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่ม
ของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือระดับสู งกว่ า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและ
ความถนัด 
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่าง
น้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะ
พึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะ
การอ่านและคณิตศาสตร์ ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การท างานและการใช้ชีวิตในยุค
ปัจจุบันเกิดระบบหลักประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วย
ความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อ่ื น  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร ว ม ทั้ ง
ภาคเอกชน 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อน
วัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ
ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ในปี 2565 

จากข้อมูลสถิติทางการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
(ปรับปรุงล่าสุด 31 ธ.ค. 2564 โดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา) สรุปได้ดังนี้  
1.อัตราการเข้าเรียนสุทธิ  
1.1 ก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ไม่รวมเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัด อปท. มีอัตราการเข้า
เรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 75.15 (โดยการ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ กษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากมีนักเรียน
ส่วนหนึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนส่วน
ใหญ่เร่ิมเข้ารับการศึกษาตอนอายุ 4 ขวบ) 
1.2 ประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี มีอัตราการเข้า
เรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 99.93  
1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี มีอัตราการ
เข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ร้อยละ 89.81 
1.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี ที่รวม
นักเรียนสังกัด กศน. มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ 
แบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ 66.66  

2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่
นอกระบบการศึ กษา ในระดั บ
การศึกษาภาคบังคับระดับประถม  
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(6-14 ปี) ไม่ เกินร้อยละ 5 ในปี 
2565 

2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา 
2.1 ประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี มีเด็กที่อยู่นอก
ระบบร้อยละ 0.07 ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้า
เ รี ย นช้ า ห รื อ ก า ลั ง ศึ กษ าอยู่ ใ น ร ะดั บ ก่ อน
ประถมศึกษาร้อยละ 0.06 และนักเรียนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 0.01  
2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปี มีเด็กที่อยู่
นอกระบบ ร้อยละ 10.19 ประกอบด้วยนักเรียนที่
เ ข้ า เ รี ย น ช้ า ห รื อ ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ร้อยละ 6.72 และนักเรียนที่ไม่ได้รับ
การศึกษา ร้อยละ 3.48 (8.3 หมื่นคน) 
2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า อายุ 15-17 ปี 
มีเด็กที่อยู่นอกระบบร้อยละ 33.34 ประกอบด้วย 
นักเรียนที่เข้าเรียนช้าหรือก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.41 และนักเรียนที่
ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 23.93 (ประมาณ 6.1 
แสนคน) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
3. มีระบบการบูรณาการการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big 
Data) ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก งบประมาณ 
ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับ
ป ฐ ม วั ย ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืน  ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  รวมทั้ งภาค 
เอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและความเสมอภาคทาง
การศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) กองทุนเพื่อ
ความ เสมอภาคทา งกา รศึ กษา  กระทรว ง 
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจ
แ ห่ ง ช าติ  ส า นั กพ ระพุ ท ธศ าสน าแ ห่ ง ช าติ 
ด าเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศขนาด
ใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มยากจน
พิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ามาสู่ระบบการคัด
กรอง (PMT) โดยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
เชื่ อมต่ อกั บ ฐ านข้ อมู ล ผู้ มี ร า ย ได้ น้ อ ยขอ ง
กระทรวงการคลั ง และการส่ งต่อข้อมูลของ
นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาส ไปยัง
หน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อในการดูแล เช่น  
กยศ. และ ทปอ. อว. โดยปัจจุบันมีฐานข้อมูลของ
นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส ที่พร้อมในการ
เชื่อมโยงและส่งต่อกว่า 1.9 ล้านคน  
(ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

4. มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจ
ความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
แ ล ะ  เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ก า ร อ่ า น แ ล ะ
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน 
รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

4. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลกยุค
ปัจจุบัน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ร่วมกับธนาคารโลก ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
ม.ธรรมศาสตร์ ส ารวจทักษะขั้นพื้นฐาน (Adult 
Skills Survey) แ ก่ แ ร ง ง า น อ า ยุ  1 5 -6 4  ปี  
ทั่วประเทศ โดยมีการด าเนินการออกแบบการ
ส ารวจ การอบรมแนวทางการออกแบบทดสอบ 
การลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล โดยส ารวจเสร็จสิ้นใน
เดือน เม.ย. 2565 และจะเห็นผลและข้อเสนอเชิง
นโยบายในเดือนต.ค. 2565 ทั้งนี้  จะร่วมกับ
ผู้บริหารของกระทรวงต่าง ๆ ในการท างานเชิง
นโยบาย เพื่อให้เป็นการส ารวจที่ยั่งยืนในอนาคต
ต่อไป (เป็นโครงการที่ล่าช้าเนื่องจากจากโควิด-19 
(ที่มา: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
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สถานะการด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
 

 
ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
ก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี (ไม่รวมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อปท.) ในปี
การศึกษา 2563) มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่
ที่ร้อยละ 75.15  ซึ่งถือว่าอยู่ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ  80 
เล็กน้อย   

การขยายปริมาณของศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพของศูนย์
เด็กเล็ก สถานที่ สวัสดิการของครูพี่เลี้ยง โดยเฉพาะ
ศูนย์เด็กเล็กของผู้ด้อยโอกาส คนยากจนในชุมชน ยัง
เป็นประเด็นท้าทายอยู่มาก จะต้องมีนโยบายที่เป็น
รูปธรรม รวมถึงการท างานกับท้องถิ่น ชุมชน อปท. 
ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ  

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด า

เน
ินก

าร
คู่ข

นา
นก

ัน 
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MS2 เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้น
พื้นฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบ
หรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่เหมาะสม   

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ มีการเพิ่มระบบการติดตามเฝ้าระวัง
นักเรียนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา การใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเฝ้าระวัง การท างานร่วมกับ
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในการติดตามเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่ม
ยากจน ด้อยโอกาส ที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบ การใช้
ระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ หรือการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ 

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ์ 
โควิด-19 ท าให้นักเรียนกลุ่มยากจนด้อยโอกาสมี
มากขึ้น มีโอกาสในการหลุดออกนอกระบบที่สูง
กว่าก่อนมีวิกฤติการณ์ของโรคระบาด 

MS3 ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อการท างาน  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
กสศ. ร่วมกับธนาคารโลก ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจ
ทักษะขั้นพื้นฐาน (Adult Skills Survey) แก่แรงงานอายุ 15-64 ปี  
ทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้ด าเนินการแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อให้
เป็นภาพตัวแทนในระดับภูมิภาค (รวมพื้นที่ EEC) และระดับประเทศ 
โดยได้มีการด าเนินงานด้านการออกแบบการส ารวจ การอบรม 
แนวทางการออกแบบทดสอบ การลงพื้นที่ การด าเนินการเก็บข้อมูล 
โดยได้ส ารวจเสร็จสิ้นในเดือน เมษายน 2565 และสามารถจะได้เห็นผล
และข้อเสนอเชิงนโยบายในเดือนตุลาคม 2565 โดยได้มีกระบวนการ 
ในการท างานเชิงนโยบายรวมกับผู้บริหารของกระทรวงฯ ต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดเป็นการส ารวจที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

 สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ต้องมีการปรับ
แผนการท างานออกไปประมาณ 6 เดือน 

 ความยั่งยืนของการด าเนินการในอนาคต 
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก 
สงป .  และการท า ง านร่ วมกันระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 การน าผลของการส ารวจวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาแรงงานในระยะยาว เป็นประเด็นที่
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต้องน า ไปพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 
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MS4 มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ด าเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขนาดใหญ่  (Big Data) โดยเฉพาะในกลุ่ม เด็กกลุ่ มยากจนพิ เศษ  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ามาสู่ระบบการคัดกรอง (PMT) โดยได้มีระบบการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และได้น าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง และการส่งต่อข้อมูลของ
นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาส ไปยังหน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อใน
การดูแล เช่น กยศ. (นักเรียนมัธยมปลาย/เทียบเท่าในกลุ่มที่เข้าเรียน) อว. และ 
อปท. (อุดมศึกษา) รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพื่อระดม
ความช่วยเหลือ 

ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้เชื่อมกันได้
อย่ าง เต็มที่  เนื่ องจากข้อจ ากัดทาง
เทคนิค รวมถึงข้อจ ากัดทางกฎหมาย
เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ข อ ง บุ ค ค ล  ร ว ม ถึ ง
เจตจ านงค์ในการเชื่อมโยงติดตามข้อมูล
ของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในระยะ
ยาว เพื่อน าไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้
อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะและใฝ่ เรียนรู้  มีทักษะใน 
การด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้  ประกอบด้วยการ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  มีจิตวิทยาการเรียนรู้  
สื่ อ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี  
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและ
ความเป็นคร ู 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
ก า รศึ กษ ามี ส ม ร รถนะ ในกา ร

1. มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
ตอบสนองต่อความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนรายบุคคล 
 

สพฐ. มีการด าเนินการ ดังนี้  (1) ร่างกรอบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ..... (2) ร่าง
คู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .... 
ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1–3) (3) ร่างสาระการ
เรียนรู ้7 สาระ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1–3) (4) แผนการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยกระบวนการ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียน
น า ร่ อ ง ในพื้ นที่ น วั ตกรรมการศึ กษา  และ  
(5) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active 
Learning ส าหรับครูสอนสุขศึกษา พลศึกษา  
เพศวิถีศึกษา และ ทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่
สมบู รณ์ทั้ ง ร่ า งกาย  จิต ใจ  อารมณ์  สั งคม 
สติปัญญา จิตวิญญาณ นอกจากนี้  จะมีการ
ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วง พ.ค. 
2565  

(ที่มา: สพฐ.) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
บริหารงานวิชาการ และการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง การนิ เทศการจัดการ
เรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
จิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ 
และมีมนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี ในการ
ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและ
ชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน 

2. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
การพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 

มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา
ในสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  

(ที่มา: เว็บไซต์พืน้ทีน่วัตกรรมการศึกษา) 
3. ครูผู้ สอนจัดการเรียนรู้ที่ มุ่ ง
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอ
ความรู้ ทักษะ และเจตคติค่านิยม 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน
แบบ Active Learning ในทุกระดับ 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปีในสถานศึกษาน าร่อง
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

(ที่มา: เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) 
4. ระบบการประเมินผลลัพธ์
ผู้ เรียนมีความหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) แ ล ะ
สามารถสะท้อนสมรรถนะของ
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา ลดสัดส่วนของการน า
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ 
มาใช้ในการพิจารณาประเมินผล
ของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ประกาศนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้ เรียนในสถานศึกษาน าร่อง โดยให้สถาน 
ศึกษาน าร่องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้ เรียนในสถานศึกษาน าร่อง  พ.ศ. 2564 
(ประกาศใช้เมื่อ 10 ก.ย. 2564) และประกาศคณะ
กรรมการฯ เรื่อง แนวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบ
โอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของ
ผู้เรียนระหว่างสถานศึกษาน าร่องและสถานศึกษา
อ่ืน พ.ศ. 2564 (ประกาศใช้เมื่อ 10 ก.ย. 2564) 
และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาสนับสนุนสถานศึกษาน าร่องให้มีความ
พร้อมในการพัฒนา จัดหาเครื่องมือประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และใช้โอกาสที่
สถานศึกษาน าร่องต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียนในระดับชั้นสูงสุดของช่วงชั้น
ทุกปี เป็นการเตรียมการและเพิ่มความสามารถของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้วิธีการ
และเครื่องมือการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  

(ที่มา: เว็บไซต์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา) 
5. มี แ พ ล ต ฟ อร์ ม ก า ร เ รี ย น รู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลส าหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
(Digital Education Exellence Platform : DEEP) 
อยู่ระหว่างการตรวจรับ 

(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

226



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

 
 
 
  
 
 

               
 
 

สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย) Milestone: MS( 

MS1 ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ได้มีการด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
1. โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน และสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานท า 
 การพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในรูปแบบ

อิเล็คทรอนิกส์ 
 การดูแลส่งเสริมการด าเนินงานเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่

ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
 ประชุมติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา 
จังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ พะเยา ล าปาง นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และตาก  

 สถานการณ์การแพร่ ระบาด 
โควิด–19 ส่งผลให้บางโครงการ
ต้ อ ง จ า กั ด จ า น วน วั น และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ท าให้ต้องขยาย
เวลาการท างานออกไปแม้การ
ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน
และวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนด  
การประชุมชี้ แจงผ่ านระบบ 
zoom meeting เนื่องจากมี
เวลาจ ากัด อาจท าให้โรงเรียนมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจาก
เป้าหมายของโครงการ และการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ด้ า น

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 

227



แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ที่จ าเป็น 

(essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
1. การมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้ ได้ด าเนินการผ่านโครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 
(ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เวียดนาม เขมร เมียนมา มลายู)  
 การประชุมจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้น าในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ร่วมกับคณะอาจารย์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น 
เพื่อพิจารณาเนื้อหาการพัฒนาครูผู้น าที่สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และ
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการครูผู้น าการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้น าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น : การออกแบบ

แผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน จัดร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น 
เพื่อสร้างครูผู้น าในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถปฏิบัติได้
จริงในชั้นเรียน และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดในชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละ
ภูมิภาคได้ต่อไป   

1.2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา ซึ่งได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักเรียนตาม
หลักพหุปัญญา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส ารวจแววความสามารถ
พิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา  
1.3.โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
 ระดับประถมศึกษา  

1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ  
2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า (Core trainer) 
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา  
3) พัฒนาคู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (รายวิชา
เพิ่มเติม) โดย สสวท. และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย สวทช. 
4) เตรียมการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ การรับสมัครนักเรียนชั้นป. 4 

 ระดับมัธยมศึกษา 
1) นิเทศติดตามสภาพจริงในเครือข่ายภาคเหนือ รร. ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 

ทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ไม่สามารถด าเนินการ
ได้รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา
ในพื้นที่หลายรายการตต้องเลื่อน
ออกไป  

 ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง ที่มุ่งให้
ผู้ เรี ยนมี สมรรถนะ ถื อเป็ น
หลักสูตรระดับชาติ  จะต้อง
พั ฒ น า ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คม  และ
ยุ ท ธศาสตร์  20 ปี  รวมถึ ง
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตรของต่างประเทศที่น า
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
จั ดกา ร เ รี ยนการสอนต้ อ ง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล
ข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านและ
ทุกมิติ  ต้ องมีความละเอียด
รอบคอบ การสร้างความเข้าใจ
ใ ห้ ต ร ง กั น ใ นทุ กภ าค ส่ ว น 
โดยเฉพาะผู้ใช้หลักสูตร ผู้ผลิต
ครู ผู้จัดท าสื่อการเรียนรู้ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ศึกษานิเทศก์ที่เพิ่งได้รับผิดชอบ
งานด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา ยังขาดความรู้
ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์ม 
PISA Style Online Testing 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ
มัธยมศึกษา กับโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 10 แห่ง 
3) นิเทศติดตามเพื่อให้เห็นสภาพจริง เเครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.4.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยน
สายงาน ปีงบประมาณ 2565  

2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ ได้ด าเนินการผ่านโครงการ ดังนี้ 

2.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” ครั้งที่ 2 และจัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้
โครงการ EDU-Port ประเทศญี่ปุ่น “โครงการน าร่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้ 

1) รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2563  
2) ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
3) ยกร่างกรอบโครงร่างเอกสารแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัย  

2.4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ)  

1) ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนจากจากส านักพิมพ์เอกชน 58 รายการ 
และออกใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษา 10 รายการ 
2) ร่างแก้ไขต้นฉบับหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3) ร่างโครงสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 รายการ 
4) ร่างแนวทางการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
การเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552 
5) รายงานสรุปการศึกษารูปแบบหนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ และการจัด 
การเรียนการสอนชั้นเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเทศเยอรมนี 
1 รายการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสอดคล้องกับการพัฒนา
นักเรียนส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2.5 โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) พิจารณา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง
เชื่อมโยง และปรับปรุงร่างสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
2.6 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และ
ด้านนาฏศิลป์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2.7.โครงการ ห้องเรียนกีฬา 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานประจ าปี (ส่วนกลาง) 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ และปรับปรุงร่างกรอบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระการเรียนรู้ สุข
ศึกษาและพลศึกษา  

 ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนโครงการห้องเรียน
กีฬา ปีการศึกษา 2565  

กิจกรรมที่ 2 การโอนจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
 โอนจัดสรรงบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุน

กีฬา โรงการห้องเรียนกีฬา (ไปพลางก่อน 1 เดือน) จ านวน 118 คน 
 โอนจัดสรรงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุน

กีฬา โรงการห้องเรียนกีฬา (ไปพลางก่อน 2 เดือน) จ านวน 118 คน 
กิจกรรมที่ 3 การด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการแข่งขันกีฬา 
(ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ) ด าเนินการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" เยาวชนชาย -หญิง ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2565 ในนามทีมโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  
กิจกรรมที่ 4 การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

 ตรวจ ติดตามการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
2565 และทดลองการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะนักเรียนด้านกีฬา 
ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม และครั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ สมุทรสาคร 
ชุมพร และกระบี่ 

 ประชุมติดตามการด าเนินการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจ าปี
การศึกษา 2565  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน / สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
3. การมีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนทุกระดับที่ เน้นการปฏิบัติ 
(Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment 
for Learning) ได้มีการยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมิน
คุณภาพระดับชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปัจจุบัน
อยู่ในกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีแผนการใช้แพลตฟอร์ม PISA-Style Online Testing ส าหรับผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่าน 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. กลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 

1.1 กลไกและระบบการ
ผลิต คัดกรองครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและอาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

กลไกและระบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรการศึกษาสาย
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

1. มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือก
นิสิต/นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า 

สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน อยู่
ระหว่างการจัดท าร่างกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนกา รคั ด เ ลื อ กนิ สิ ต / นั ก ศึ กษาครู  
ซึ่งประกอบด้วย (1)ร่างรูปแบบ/กระบวนการคัดเลือก
บุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ (2) ร่างโครงสร้าง
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)  

(ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 
2. มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศ
และมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความ
ต้องการและความจ าเป็นตาม
บริบทของสาขาวิชาและพื้นที่  

สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ และอยู่ระหว่างการจัดท าร่าง 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางด าเนินงาน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชา
และบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

(ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 
3. มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู 
และครูพี่ เลี้ยงในโรงเรียนหรือ
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิชาชีพครู เพื่อน าไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติ ง านและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบัน
ผลิตครูและครูพี่เลี้ยง ตามความ
ต้องการจ าเป็น 
 

สป.อว. มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดท าร่างกรอบ
สมรรนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 
60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการ
ยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู 

(ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 
4. มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ที่ เน้น ให้ครูมี
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ 
เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อ
น าไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการ
วิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการจ าเป็น  

สป.อว. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

(ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 

5. มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหาร
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD 
(Professional Learning 
Community & Continuous 
Professional Development)  
และให้ความความส าคัญกับการ
นิเทศและติดตามช่วยเหลือครู
ใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดให้มีระบบกลไกให้ครูและ
ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
(ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

6. มีการปรับปรุ งระบบกลไก 
การเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน า
ผลการประเมินสมรรถนะไปเป็น
ส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะ
และการปรับปรุงค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาเห็นชอบ (1) มาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ (2) หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท า 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

สถานะการด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
/ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / ทีป่ระชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (BR1203) และได้ด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครู ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าร่างกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ซึ่งประกอบด้วย (1) ร่างรูปแบบ/
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และ (2) ร่างโครงสร้างความถนัด
ทางวิชาชีพครู (PAT5) ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะส่งต่อให้ ทปอ. เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลในปีการศึกษา 2566  

- 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด า
เน

ินก
าร

คู่ข
นา

นกั
น 
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MS2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
และส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สป.อว ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (BR1203) และได้ด าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตาม
สาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และอยู่ระหว่าง การจัดท าร่างกรอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

- 

MS3 พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่
เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
และ ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา) / สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (BR1203) และได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และอยู่ระหว่าง การจัดท าร่าง 
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS4 ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสตูรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม / สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย / คุรุสภา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ สป.อว. ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (BR1203) และได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดท าร่างกรอบสมรรนะ มาตรฐานและตัวชี้วัด
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิชาชีพครู 

- 

MS5 ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  

1.1 มีผู้ผ่านการพัฒนา จ านวน 31 คน เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะในด้านบริหาร และมี
คุณสมบัติที่จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น  

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน 7 คน โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ต้นแบบ แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ระหว่าง 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิทยฐานะ กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS6 การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ อยู่ระหว่างการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

- 

MS7 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดท าร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 

MS8 การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อยู่ระหว่างการจัดท าร่างระเบียบคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษจากสภาพการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 

 

 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสรา้งงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะ
ที่ตรงตามความคาดหวั ง
ของสถานประกอบการ 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น 
ผู้ประกอบการ สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 

1. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum) 
 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท าร่วมกับเจ้าของ
อาชีพ เพื่อลดช่องวา่งทักษะระหว่าง
การเรียนการสอนในสถานศึกษาและ
การท างานในสถานประกอบการ 

สอศ. ได้มีการด าเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่มีการพัฒนาความ
เป็นเลิศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) จ านวน 
42 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ทั้งของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน าสถานประกอบการ และ 
อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ มาร่วมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ทั้ง 42 สาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. ผู้ เ รี ย น อ า ชี ว ศึ ก ษ า ท วิ ภ า คี มี
สมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมใน
การเข้าสู่อาชีพ สามารถผ่านเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานอาชีพ 

มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสภาวะปกติใหม่ภายใต้
สถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ โ ควิ ด –19 และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  พ.ศ. 2563 เพื่อ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  เพื่อพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา และเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพของ
หลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาแต่ละระดับโดย
สอดคล้องกับมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยก่อนส าเร็จ
การศึกษาผู้เรียนในสังกัด สอศ. ทุกคนจะต้องเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแล้วผู้เรียนจึงจะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้ นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อมโยงในสาขา
วิชาชีพที่สถาบันคุณวิชาชีพได้ก าหนดเกณฑ์การรับรองไว้
เรียบร้อยแล้ว  

3. สถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วม
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
 
 
 

มีสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เมื่อสิ้นสุดไตรมาส  4 ปี 2564 จ านวน 65,834 แห่ง
เพิ่มขึ้น จ านวน 9,890 แห่ง จาก 55,944 แห่ง ในปี 2563 
คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
4. ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ อ า ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการเพิ่มขึ้น  และครูฝึกใน
สถานประกอบการได้รับการพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การ
วัดและประเมินผล และระบบการดูแล
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่าง
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพิ่มข้ึน 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สสอ.) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ จ านวน 188  คน 

5. มีแผนบูรณาการการศึกษาการ
วางรากฐานการศึ กษา เพื่ ออาชีพ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการโดยบูรณาการจัด
ห้องเรียนอาชีพในลักษณะการสะสมหน่วยการเรียนรู้
ทดแทนในสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด  สพฐ. ใน
นักเรียนกลุ่มใหม่  (ม.4) เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยน ารายวิชาในหลักสูตร 
ปวช./ปวส. มาใช้จัดการเรียนการสอนและประเมินผล
เพื่อน าไปสู่การสะสมผลการเรียนในอนาคตต่อไป 

 
  
 
 
 
 
  
 
 

      
 
 
สถานะการด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
 

 

  

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 ช่ว

งแ
รก

 

ช่ว
งท

ี่สอ
ง 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย) Milestone: MS( 

MS1 พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝกึปฏิบัติอย่างเต็มรูป 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ 
1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดสรร 25% มีความก้าวหน้าการ
ด าเนินการกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้มีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสนับสนุนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพื้นที่ จ านวน 15 แห่ง  
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 

1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ และการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม ให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง  
2) การจัดท าแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
3) การสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์  
4) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง  
5) ติดตามการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
6) กิจกรรมตาม นโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศอศท.  
ส าหรับกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 มีดังนี้ 

1) ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 และ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565   

2) ประชุมจัดท าคู่มือการด าเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  และแนว
ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สอดคล้องตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี  
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ - 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

4) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565  

5) ตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent 
Teacher)  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ. อยู่ระหว่างด าเนินการ  

1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
สาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์  
3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 
4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
และมีการติดตามและประเมินผล  

สสอ. ได้ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จ านวน 25 แห่ง เพื่อจะจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ และส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ ในระยะต่อไป  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ  

ศอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  ในการด าเนินการ
จัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ดังนี้  

1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่  
12 – 13 และ 19 – 20 ก.พ. 2565 จ านวน 63 คน  
2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อวันที่ 
26 - 27 กุมภาพันธ์ และ 5 – 6 มี.ค. 2565 จ านวน 38 คน  
3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 – 31 มี.ค. 2565 จ านวน 87 คน 

ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินงานในระยะต่อไป  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่  
อีกจ านวน 12 แห่ง ก าลังวางแผนการด าเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 (ตั้งแต่เม.ย. –ก.ย. 2565) ต่อไป 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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MS2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรปู  
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ 
1. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือในอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้มีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสนับสนุนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพื้นที่ จ านวน 15 แห่ง  
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้       

1) การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ และการสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม ให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง  
2) การจัดท าแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
3) การสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสิทธิประโยชน์  
4) การประชุมขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง  
5) ติดตามการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
6) กิจกรรมตาม นโยบายการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศอศท. และสถานศึกษา  

ส าหรับกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 มีดังนี้ 
1) ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 
2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 และ เมื่อวันที่ 22 ก.น.2565   

2) ประชุมจัดท าคู่มือการด าเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  และแนว
ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สอดคล้องตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี  
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 และวันที่ 23 ก.พ. 2565 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 – 11 ก.พ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

4) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

- 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565  

5) ตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher)  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ. อยู่ระหว่างด าเนินการ  

1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
สาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์  
3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 
4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
และมีการติดตามและประเมินผล  

สสอ. ได้ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จ านวน 25 แห่ง เพื่อจะจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ และส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ ในระยะต่อไป  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดย ศอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณให้
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในการด าเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
จ านวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ดังนี้  

1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่  
12 – 13 และ 19 – 20 ก.พ. 2565 จ านวน 63 คน  
2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อวันที่  
26 - 27 ก.พ. และ 5 – 6 มี.ค. 2565 จ านวน 38 คน  
3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 – 31 มี.ค. 2565 จ านวน 87 คน 

ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินงานในระยะต่อไป  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่  
อีกจ านวน 12 แห่ง ก าลังวางแผนการด าเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 (ตั้งแต่เม.ย. –ก.ย. 2565) ต่อไป  
3. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)  
กิจกรรมที่ 1 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ทวิศึกษา) ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

สถานศึกษาด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด สพฐ. สช. และ กศน.  เรียบร้อยแล้ว  

MS3 ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณงวดที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อยู่ระหว่างการจัดท าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประชาพิจารณ์เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
กิจกรรมที่  2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ งวดที่ 2  
กิจกรรมที่  3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ อยู่ระหว่างส ารวจหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ครบก าหนดในการพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันการ
อาชีวศึกษา 23 แห่งและการพิจารณสรุปผลที่ได้จากการส ารวจหลักสูตรฯ  
กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานระดับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา อยู่
ระหว่างด าเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ  
กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเกษตรกรรมและประมง เพิ่มเติม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการมีงานท า อยู่ระหว่างการด าเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ  
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา – มีการ
ปรับกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบางกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์  ซึ่งครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะแล้ว จ านวน 607 คน 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ(Excellent 
Teacher)  
กิจกรรมที่  1 พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ โดย สสอ.อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

1. ก า ร ด า เ นิ น ง า น กิ จ ก ร ร ม
โครงการมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 
จ าเป็นต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วม
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ฯ  ดั ง นั้ น ใ น ก า ร
ด า เนิ นก า รกิ จ กร รม  จ ะต้ อ ง
ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า อีกทั้งภารกิจของโครงการ 
ไม่ ส ามารถจั ดกา รประชุม ใน
รูปแบบออนไลน์ได้  จ าเป็นต้อง
ร่วมกันระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
2. งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร 
จ านวนเงิน 75% ท าให้ต้องมีการ
ปรับกิจกรรมภายใต้ โครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้อง
ด า เ นิ น ก า รส อดค ล้ อ ง กั บ ง บ 
ประมาณที่ได้รับ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาในการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
สาขา CVM และผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2) ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์  
3) ส่งครูเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 4) 
4) ครูเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ และมีการติดตามและประเมินผล  

สสอ. ได้ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้ศูนย์บริหาร
เครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จ านวน 25 แห่ง เพื่อจะจัด
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์  และส่งครูเข้าฝึก
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ในระยะต่อไป  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ โดยศอศท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณ
ให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  ในการด าเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จ านวนทั้งสิ้น 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
เขตพื้นที่ ดังนี้  

1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 (วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต) เมื่อวันที่  
12 – 13 และ 19 – 20 ก.พ. 2565 จ านวน 63 คน  
2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 (วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) เมื่อ
วันที่ 26 - 27 ก.พ. และ 5 – 6 มี.ค. 2565 จ านวน 38 คน  
3) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 10 – 31 มี.ค. 2565 จ านวน 87 คน 

ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่  
อีกจ านวน 12 แห่ง ก าลังวางแผนการด าเนิน จัดกิจกรรมพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 (ตั้งแต่เม.ย. –ก.ย. 2565) ต่อไป  
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการ
อุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาท
ในกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการ
ยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลไกส าคัญ 3 
ป ร ะ ก า ร ไ ด้ แ ก่  1 )  ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ 
Cooperative and Work Integrated 
Education 2 )  ก า รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ 
Module-Based Learning และ 3) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-
skill โดยทั้งหมดนี้จะต้องด าเนินการ 7 เรื่อง 
โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับ
สถาบัน อุดมศึกษา 

2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่ างยั่ งยืน  ระบบการอุดมศึกษา
จ า เ ป็ นต้ อ งปฏิ รู ป ระบบกา รวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมในสาขาที่ มี ความส าคัญของ
ประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วน
ได้ ส่ วน เสี ยจ ากกระบวนการวิ จั ย และ
นวัตกรรมสู่ กระบวนการบริหารจัดการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของ
ประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึง
การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มี
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการ
ยกระดับการด า เนินงานและรวมไปถึ ง
ความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมที่

1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดม 
ศึกษาเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ า ใน
โอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการ
เทียบโอนประสบการณ์/ความรู ้

สป.อว. อยู่ระหว่างการด าเนินการให้
มี แนวทางกา รพัฒนาระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา 

(ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 

2. เครื อข่ ายสถาบั น อุดมศึกษา
ร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) ที่สนับ สนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่
ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้ งระบบธนาคาร
หน่ ว ย ง าน กิ ต  (Credit Bank) ที่
สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียน
และสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการจบการศึกษาจนส าเร็จ
ระดับปริญญาได้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ด า เนินการ 
Credit Bank เพื่อสะสมและเทียบ
โอนหน่วยกิจ นักเรียน/นักศึกษาใน
ระดับช่วงมัธยมปลายให้สามารถโอน
หน่วยกิจมา เรียน เทียบในระดับ 
อุดมศึกษาเพียง 2 ปี ซึ่งวิธีการนี้จะ
ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนจบได้เร็ว
ขึ้นและสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้เร็ว
ยิ่งขึ้น 

(ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 

3. มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่ อสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ภายใน 20 ปี 
 

 สป.อว. สนับสนุนให้มีการท างานวิจยั
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศออก
จากประเทศรายได้ปานกลางได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งหากงานวิจัยประเภทใด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จะมี
การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการดังกล่าว 

(ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 
4. มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรร
มาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา 
รวมถึงหน่วยงานภายในของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

สป.อว. ได้ประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
หมวดที่  3 ธรรมาภิ บาลในระดั บ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้ประการศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 
2564  

(ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 
3. กา รปฏิ รู ป ร ะบบธร รม าภิ บ า ลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนสถาบัน อุดมศึกษาจากทุก
ภาคส่วนในประเทศไทย ระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดม ศึกษาทั้งในระดับสถาบัน
และระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ 
ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรม
มาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งใน
มหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
  
 
 

 

     
สถานะการด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS2 
MS3 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ล่าชา้กว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา   

ด า
เน

ินก
าร

คู่ข
นา

นกั
น 
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ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ / โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย / กองยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา / ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ด าเนินการเพื่อให้เกิด
กระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ ได้แก ่ 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ
ด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ ภายใต้ สป.อว. ได้ให้บริการการเรียน
ออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform ทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org  

(1) มีจ านวนผู้เรียนมากกว่า 1,376,000 คน และมีจ านวนผู้เรียนจบได้รับใบ
ประกาศนียบัตรมากกว่า 1,235,000 ใบ  

(2) พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา MOOC จ านวน 29 รายวิชา  
(3) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพื่อรองรับการเก็บใบ

ประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC (Digital Certificate) 
และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital Transcript)  

2. การพัฒนาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ได้มีการหารือเตรียม
การศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการขับเคลื่อนการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้าน
การอุดมศึกษาแบบ Demand-side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- 

MS2 ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2565 ให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. 

- 

 

  

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 

247

https://thaimooc.org/


แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกึษา 

การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

 

MS3 ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดบั 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / 
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภบิาล 

สรุปความคืบหน้าในการด าเนนิการ  

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนฯ สป.อว. ได้มีการด าเนินการดังนี้  
1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หมวดที่ 3 ธรรมาภิบาลในระดับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาได้ประการศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564  
2. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทาง
วิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565 

 
- 

การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง จะเร่งขับเคลื่อนการด าเนินการตามเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประจ าปี 2565 ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป  

2. หน่วยงานภาคการศึกษา จะเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
รัฐสภา เพื่อประกาศและมีผลบังคับใช้ต่อไป 

 

 
ล่าชา้กว่าแผน 

 
เป็นไปตามแผน 

 
เร็วกว่าแผน 
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย 
ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ 
(โดยในปี 2564 มีเป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
จากปีฐาน และในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 จากปีฐาน) 

ปี 2564: จากสถานการณ์คุณธรรมของคนไทย
วัยท างาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ าปี  2564 
ผลส ารวจทั้ง 5 ด้านส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) โดย
พบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งจัดอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้าน
ความพอเพียง ด้านความกตัญญู ด้านสุจริตและ
ด้านจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61/ 5.11/ 4.49 
และ 4.77 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 
(ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

 

 
  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวฒันธรรม กรมการศาสนา และสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) การคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 218 แห่ง ตามหลักเกณฑ์
พิจารณา (2) จัดท าหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ 
เล่ม 1 และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลการคัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดท า
หนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 
2565) (3) จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม 200 
แห่ง ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้องสู่การพัฒนาให้เป็นพี่
เลี้ยงชุมชน และ (4) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลของชุมชน/ท้องถิ่น ไม่ครบถ้วน  
ท าให้ต้องติดต่อประสานงานกับชุมชน
และท้องถิ่นโดยตรง ซึ่ ง เกิดความไม่
สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากบาง
ชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ประสานงานหรือผู้ให้
ข้อมูลได้โยกย้ายต าแหน่งงาน และไม่ได้
รับผิดชอบงานในส่วนนั้นแล้ว 

MS2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) คู่มือพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร (2) แนวทางการพัฒนา
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และ (3) อยู่ระหว่างจัดท าโครงการ
สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Media Awards 2021)  

- 

MS3 เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพืน้ที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม 
(Social Credit) ในประเทศไทย และ (2) การทดลองการด าเนินงานระบบเครดิต
สังคมใน 2 รูปแบบ คือ หมู่บ้านหรือครัวเรือน และเชิงพื้นที่ (Area Based) โดยใน
ปี 2565 ศูนย์คุณธรรมจะถอดบทเรียนของพื้นที่น าร่อง Social Credit ต่อไป 

- 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS4 ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย   

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงวัฒนธรรม 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
- 

 
 

โครงการภายใต้เป้าหมายย่อยไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อน 
การด าเนินการดังกล่าว 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงวัฒนธรรม   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ 
ทั้ ง ใ น ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ ส่ ว น
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มี
สถานที่ เผยแพร่องค์ความรู้ 
ต้นแบบของ Museum Siam 
และ TK Park 

จ านวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่
น้อยกว่า 6 แห่ง (ปี 2564: ภาครัฐ 2 แห่ง 
ภาคเอกชน 2 แห่ง ท้องถิ่น 2 แห่ง) และ
เพิ่มเป็น 15 แห่งในปี 2565 

ปี 2564 : 
ภาครัฐ 3 แห่ง 
1. นิทรรศการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
2. จัดท าแผนเมืองฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งการ

เรียนรู ้
3. อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุร ี 
ภาคเอกชน 2 แห่ง 
1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด

สุโขทัย 
2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนตะกั่วป่า วัดเสนานุชรังสรรค์ 

จังหวัดพังงา 
ท้องถิ่น 2 แห่ง  

1. นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ณ หอพระ
ประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ 

2. โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี 
 (ที่มา: ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD) 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวฒันธรรม 

มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมของ
ประเทศเต ิบโตไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 5 
ของ GDP ในปี พ.ศ. 2565 

ปี 2564 : อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลปีฐานของ
มูลค่าเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม 

(ที่มา: กระทรวงวฒันธรรม) 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการผ่าน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
ได้มีการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่นิทรรศการและองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติตามวัตถุประสงค์ในแบบ New Normal 
รวมทั้งได้มีการเปิดห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคม) ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรู้ผ่านการค้นคว้าฐานข้อมูลทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในสังคมยุคนี้ ผ่านการ
เข้าใช้งานองค์ความรู้ที่มีบนห้องสมุดออนไลน์  e-library (2) โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ฯ :กิจกรรม ขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิภาค ได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค ประกอบด้วย 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองยโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
เทศบาลนครล าปาง รวมทั้งได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคแล้วเสร็จและเปิด
ให้บริการไปแล้วจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ จังหวัด
กาญจนบุรี และพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Portal) ได้มีการขยาย
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ โดยการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับ TK Park ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย Thai MOOC กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งผลิต Web-based Data Storytelling/data 

เนื่ องจากมีการประกาศมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ส่งผลให้จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนการใช้งบประมาณ รูปแบบวิธีการ
ท างาน และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
รวมทั้งส่ งผลให้จ านวนผู้ เข้าชมและ
ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมยั ง ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS4 
 
 

MS1 
MS2 
MS3  
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
visualization/Infographic Series ที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย ส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจนได้ร่วมกับ The Standard 
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 ในรูปแบบคลิปองค์ความรู้/ Infographic/LIVE Talk ที่มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ออนไลน์อีกด้วย 

MS2 สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม สถาบัญบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ  
ผ่านกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ (1) กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน 
ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชนที่มีศักยภาพในการต่อ
ยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน (2) การส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 
มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน และ 
(3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใน
รูปแบบ VR และ AR 

- 

MS3 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่าน
การท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการผ่านโครงการต่าง 
ๆ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม ได้
มีการจัดท าหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้า
ไทย เล่มที่ 2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องผ้าไทยในบริบทที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในกระแสแฟชั่นนิยมจากทั่วโลก ผสมผสานกับการ
เลือกใช้สีที่เกิดจากการย้อมสีด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ โดยได้มีการจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) โครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรม

สถานการณ์โควิดในปัจจุบันยังมี
ผลกระทบต่อการด าเนินการซึ่ง
อาจท า ใ ห้การประสานงานใน
โครงการมีความล่าช้าเเละความ
เสี่ยงสูง โดยเฉพาะกับกิจกรรมการ
ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มียังความจ าเป็นเเละไม่
สามารถทดเเทนด้วยกระบวนการ
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ์  (3) โครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ได้มีการก าหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดมหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและ 
เทคโนโลยี ช่วงเดือนพฤษภาคม และโครงการตลาดนัด คนรักษ์ศิลป์ ตามวิถี  New 
Normal ช่วงเดือนกรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการพัฒนาพื้นที่อดีตบ้านพัก
ส านักงานสาธารณสุขให้เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย 
ให้กับเยาวชนและศิลปิน และจังหวัดเชียงราย โดยได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วม
สมัย Chiang Rai Art Festival 2022 ตอน “ART LOVER” ระหว่างเมื่อวันที่ 25 – 27 
กุมภาพันธ์ 2565 และจัดกิจกรรมในรูปแบบ wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเบ่งบาน 
Blooming Art Chiangrai ระหว่างเมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2565 (4) โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ มีการด าเนินงานภายใต้รายการ “ชนช้างกราฟิก ปี
ที่ 7” ซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันพุธและ
พฤหัสบดี เวลา 16.15 – 16.45 น. โดยเร่ิมออกอากาศตอนแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
และผ่านสื่อออนไลน์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ YouTube และ 
Facebook (5) โครงการสร้างมูลค่าสินค้าไทยจากฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้มีการ
ก าหนดลงพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อคัดเลือก
ผู้ประกอบการ (6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ าปี 2565 ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต้นแบบเจริญกรุง อารีย์-ประดิพัทธ์ จังหวัดกรุงเทพฯ ย่านเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่ ย่าน
ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และเพิ่มการจัดท าฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่
ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และย่านเจริญเมือง จังหวัดแพร่  (7) โครงการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ มีการส ารวจและสังเคราะห์ศักยภาพ
พื้นที่เป้าหมาย 8 แห่งได้แก่ จังหวัดอุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง จันทบุรี ตรัง พัทลุง 
เพชรบุรี และเมืองพัทยา รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์หรือทุนทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่สู่การพัฒนาธุรกิจของพื้นที่ และอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าเนื้อหาคู่มือการ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ในรูปแบบวิดีโอ ร่วมกับ UNESCO Bangkok เพื่อใช้เผยแพร่เป็น
แนวทางให้กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย และ (8) โครงการ
กระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสูส่ากล มีการศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เป็นทุนวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประกอบการ/แรงงานด้านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 11 พื้นที่ทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงาน CCPOT GRAND EXPOSITION งานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 

ออนไลน์ได้ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

MS4 ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวฒันธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการใช้สถานที่พระบรมธาตุนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เป็นถนนสายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม ในการน าร่องการปลดล็อคเพื่อให้
เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ จากสินทรัพย์ขององค์การ
ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม และอยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ หรือ
พื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์กรภาครัฐในงานด้าน
วัฒนธรรม เพือ่ขยายผลการด าเนินการต่อไป 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานใน
การพัฒนานักกีฬาของชาติ  

1. อัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี  

ปี 2564 : ร้อยละ 39.18 
(ที่มา: กรมพลศึกษา) 

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 
เพิ่มข้ึน  

ปี 2562 : 68.3 ปี 
(ที่มา: องค์กรอนามัยโลก ) 

3. นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการ
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ
เพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) (ในปี 2564 มี
เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และ 
ในปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน) 

ปี 2564 : นักกีฬาทีมชาติใหม่จาก
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.43 
(ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย) 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS5 MS1 
MS2 
MS3  

 

MS4 

MS4 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) การยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุก
ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมลานกีฬาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในพื้นที่ต่าง 
ๆ เป็นลานกีฬาแนวใหม่ครั้งแรกของภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ในเมืองสปอร์ตซิตี้ (Sports 
City) อีกทั้งยังน าร่องท าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) โดยมี
การจัดกิจกรรมสาธิตกีฬา 8 ชนิดกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในรูปแบบ 
Expo เพื่อให้ประชาชนทั ่วไปได้มีส ่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  (2) ธนาคาร
อุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) กรมพลศึกษาได้มีการปรับกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน โดยเพิ่มกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬาขึ้น 
เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้
อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชน
ต่าง ๆ ได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี (3) การจัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ กรมพล
ศึกษาได้มีจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 ใน 
877 อ าเภอ (ยกเว้นอ าเภอเมืองกระบี่) รวมทั้งได้มีการจัดท าระบบการประมวลผล
ข้อมูลกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน โดยเปิด
ระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ได้ใช้
ระบบเพื่อสะสมแคลอรี่ (4) การจัดให้มีถนนกีฬา ก าหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสาย
กีฬาอย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งได้มีการก าหนดชนิดกีฬาและพื้นที่ที่จะด า เนินการ
ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยได้มีการน าร่องใน 25 จังหวัด อาทิ จังหวัด
เชียงราย ขอนแก่น นครปฐม และภูเก็ต (5) การสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแส
ความตื่นตัวเรื่องการออกก าลังกายด้วยสื่อ  โดยได้มีการด าเนินโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
กีฬาที่มีการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
กับโมเดลเศรษฐกิจสู ่การพัฒนาที ่ยั ่งยืน (BCG Economy Model) โดย
ป ัจจ ุบ ันม ีการด าเนินโครงการในจังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการก้าวท้าใจ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนผู้เข้าร่วม 3,470,218 ล้านบัญชี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
กิจกรรมทางกายในพื้นที่ (6) การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย เล่น
กีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (SEE) มีการส่งเสริมการ

1. งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
อาทิ  งบประมาณสนับสนุน ในด้ าน
อุปกรณ์กีฬา 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ท าให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ทั่วประเทศได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
ร่วมกิจกรรมนันทนาการได้ 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการก าหนด
จัดกิจกรรมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์และเชียงราย (7) การจัดให้มีนัก
ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กรมพลศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการมวลชน เพื่อจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าในทุก
จังหวัดและทุกอ าเภอซึ่งมีท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยได้มีการน าร่องในพื้นที่ 25 
จังหวัด และ (8) การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออก
ก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge) โดยมีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลสถิติการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การจัดกิจกรรมและ
สถิติระดับชาติ   

MS2 การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมอนามัย 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
(1) การจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการพิจารณา
แนวทางการจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออกก าลังกาย และ
กีฬาของชาติ โดยจะมีสาขาตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย รวมทั้งได้มีการ
จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทย เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาบันความรอบรู้ไทยให้สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- 

MS3 การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การจัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ มีการศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬาน า
ร่อง เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรส าหรับนักเรียน รวมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับการพัฒนานักกีฬา (2) การจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกีฬา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึก

- 

259



แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การรายงานความคืบหน้าฯ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กับคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย 
บุคลากร พัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐานจ านวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจน
การพัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล (3) การ
พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประกอบด้วย ผู้ตัดสิน ผู้
ฝึกสอน และบุคลากรกีฬา จ านวน 1,298 คน (4) การสร้างระบบการพิจารณาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและเป็นไปตามเกณฑ์
ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ มีการด าเนินการจัดท าแผนและโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อม
ของนักกีฬาเป็นรายบุคคล จ านวน 8 ชนิดกีฬา 54 คน รวมทั้งได้มีการพัฒนานักกีฬา
ศักยภาพสูง(High Performance Sports Management) โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลศักยภาพนักกีฬา เป็นเคร่ืองมือใช้ในการท างานเพื่อพัฒนานักกีฬาอย่างเป็น
ระบบ (5) จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึง
จัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา มีการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการสมาคมกีฬาจากความเป็นเลิศไปสู่อาชีพ รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัย เพื่อขยายเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตลอดจนมีการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่ส าคัญ และการพิจารณา
แนวทางการพัฒนานักกีฬาระยะยาว โดยปรับแนวทางการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ (Sports Hero) กับโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขัน และได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ โดยด าเนินการผลิต
และออกอากาศรายการผ่านทางสถานีทีวีกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 

MS4 ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด โดยระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
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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 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สรุปความคืบหน้าการ

ด าเนินการ 
     ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา 
NTC (National Training Center) จ านวน 10 ศูนย์ ในปี 2564 โดยในปี 2565 จะ
ด าเนินการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก 5 ศูนย์  นอกจากนี้ยั งได้พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การกีฬาแห่งชาติ (กกท. หัวหมาก) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาค 5 แห่ง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด จ านวน 26 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11 แห่ง โดยมี
เป้าหมายให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อให้บริการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาทุกระดับอย่างครบวงจร เสริมสร้างสมรรถภาพของ
นักกีฬาให้มีความพร้อมในการแข่งขัน และมีศักยภาพสูงขึ้น 

ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน)   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
มีระบบการพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วง
ชีวิตและการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
แบบบูรณาการ  

 

1. พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบ
การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก าลังคน
ของประเทศไทย (Thailand Workforce 
Agency: TWA) ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง 
(Virtual organization) 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พั ฒ น า
คณะกรรมการอิสระ TWA 
(ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)  

2. มีระบบ E-Workforce Ecosystem ที่เชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านก าลังคนเพื่อ
การรวบรวมข้อมูล ด้านการพัฒนาก าลังคน
ทั้งในและนอกระบบ ในปี 2564 ก าหนดให้มี
การบูรณาการหน่วยงาน/ข้อมูลทีเกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จ ร้อยละ 70 ของระบบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระบE-Workforce Ecosystem 
(ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 

3. หาแนวทางในการการปรับปรุงกองทุนที่อยู่หรือ
จัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พั ฒ น า 
Concept paper กองทุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ที่มา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ
กิจกรรม Big Rock 

เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual 
Organization) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาคณะกรรมการอิสระ 
Thailand Workforce Agency : TWA 

มีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
แห่ง 

MS2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ส านักงานประกันสังคม  
กรมการปกครอง  ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  โดยได้มีการขับเคลื่ อนการด า เนินการ ดั งนี้  
(1) ศึกษาข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (TSIC) และ
มาตรฐานอาชีพของประเทศไทย (TSCO) พร้อมทั้งวิเคราะห์และได้มีการจัดท าข้อมูลรหัส
อาชีพของมาตรฐานอาชีพเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 50 ของจ านวนอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการเชื่ อมโยงกับระบบ E-Workforce 
Ecosystem (EWE) ต่อไป (2) การพัฒนาระบบ EWE โดยได้มีการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับระบบแพลตฟอร์ม 

 

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS2 MS1 
MS3  
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หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ส านักงานประกันสังคม  
กรมการปกครอง  ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ฐานข้อมูล (API) ร่วมกับหน่วยงานทั้งด้านแรงงาน และการศึกษา ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้จัดงาน
แถลงข่าวระบบ EWE และการลงนาม MOU การเชื่อมโยงข้อมูลฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2565 (3) จัดท าระบบ E-portfolio ภายใต้ EWE แล้วเสร็จ โดยได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบร้อยแล้ว (4) จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และ
ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการท า data governance ต่อไป และ 
(5) อยู่ระหว่างการจัดท าระบบแฟลตฟอร์ม  

MS3 การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตได้อย่างแท้จริง 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และ
กรมบัญชีกลาง 

สรุปความคืบหน้าการ
ด าเนินการ 

ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างการพฒันา Concept paper กองทุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยังไม่แหล่งเงินทุนสนับสนนุที่
ชัดเจน 

 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด สถานการณ์ปัจจบุัน 
1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับ 

ที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ได้อย่างน้อยกรมละ 1 ประเด็น
ต่ อปี  ทั้ ง นี้  ตั้ ง เป้ าหมาย ในปี  2564  ไ ว้ ที่  
20 ประเด็นใหม่ในกรมน าร่อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมี
ทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวม
หลังเข้าโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมีทักษะและ
อาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  
 

3. เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 
22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

จ านวนโรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรฐานระดับโลก
แบบไทย 18 แห่ง ตามพื้นที่ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงเรียน
เมื อ งพั ท ยา  11  สู่ ก า ร เป็ น
โรงเรียนต้นแบบ 
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สถานการณ์ด าเนินงานของ

กิจกรรม Big Rock 
เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา            ลา่ชา้กว่าขัน้ตอนและกรอบระยะเวลา 

ความคืบหน้ารายเป้าหมายย่อย (Milestone: MS) 

MS1 ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ศูนยพ์ัฒนาศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคล  
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยศูนย์ HCEC ได้พัฒนา
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพฐ. โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น (Level)  7 ระดับ (DC) ที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์
ความรู้และทักษะ ซึ่งก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
ประมาณ 300,000 คน  

การขยายความครอบคลุ มกา ร
ทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นและการ
อบรมครู 

MS2 มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดดูผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ก.พ. 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีระบบทุนฯ เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. 

- 

 

  

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรปู 

MS1 
MS3 

MS2 MS6 
MS7 

MS4 
MS5 

MS2 MS6 
MS7 
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MS3 มีระบบการส่งเสริมให้บคุลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัตงิานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา
และยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงาน ก.พ. 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ดังกล่าว 

- 

MS4 มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ เมืองพัทยา 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยโรงเรียนต้นแบบในเมืองพัทยา 11 แห่ง ได้มี
การเปิดห้องเรียนเสริมใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ (1) กลุ่มแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข (2) กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม 
(3) กลุ่มบริหาร ผู้ประกอบการ การตลาด (4) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5) 
กลุ่มภาษาศาสตร์ และ (6) กลุ่มทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์การแสง (ทัศนศิลป์) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการค้นพบสิ่งที่สนใจและศึกษาเชิงลึกในศาสตร์นั้น ๆ 
ยิ่งขึ้น 

การสรรหาอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน
การเรียนการสอน 

MS5 มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่มดงักล่าว 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้ขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ (1) การวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย (Talent Thailand) 
ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญใน 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (2) การ
เชื่อมโยงข้อมูลก าลังคนผู้มีศักยภาพสูง Talent Thailand โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลความ
เชี่ยวชาญและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เชี่ยวชาญผ่าน 3 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูล
บรรณานุกรมนานาชาติ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และระบบ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3) การจัดท าค า
นิยาม (4) อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้มีศักยภาพสูงด้านดนตรี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม และ (5) อยู่ระหว่างด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมบัณฑิตทุน 
พสวท. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (สอวช./สสวท./สภาอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กลไกการจับคู่บัณฑิตทุนกับภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับองค์ความรู้
และทักษะของบัณฑิตทุน  

- 
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MS6 มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพในประเทศ 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ  ดังนี้ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งหน่วย
ประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ 

- 

MS7 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กองทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

สรุปความคืบหน้าการด าเนินการ ล่าชา้กว่าแผน                     เป็นไปตามแผน                     เร็วกว่าแผน 

ความคืบหน้าการด าเนินการ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 
อยูร่ะหว่างด าเนินการตามแผนฯ โดยอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาความเหมาะสม - 

 
การด าเนินการในระยะต่อไปของแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศฯ จะสิ้นสุดแผนในเดือนธันวาคม 2565 
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ส่วนที่ 2 
ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เหน็ชอบหลักการ

(3)
สคก.ใหค้วามเหน็
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1. ด้านการเมือง 2 2
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1 1 1*
3. ด้านกฎหมาย 5 1 2 1 1
4. ด้านกระบวนการยติุธรรม 1 1
5. ด้านเศรษฐกจิ 7 3 3 1
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1
7. ด้านสาธารณสุข 1 1
8. ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 1
9. ด้านสังคม 4 2 1 1
10. ด้านพลังงาน 7 7 1**
11. ด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 10 9 1
12. ด้านการศึกษา 1 1
13. ด้านวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 1 1

รวมจ านวนกฎหมาย (ฉบบั) 45 28 6 4 3 4

กฎหมายที่ไดด้ าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแล้ว สิน้สุด ณ เดอืนมนีาคม 2565 จ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่

1. พระราชบญัญัติการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564  (ประกาศบงัคับใช้เมือ่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศบงัคับใช้เมือ่วันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2564)

หมายเหต ุ: * และ  ** หมายถึง กฎหมายที่แล้วเสร็จเพิ่มเติม

4. ร่าง ระเบยีบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหนา่ย** 
(ประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปดิใช้ระบบโครงข่ายไฟฟา้ใหแ้กบ่คุคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบงัคับใช้เมือ่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

3. พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม* 
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพฒันาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบงัคับใช้เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2565)

สรปุการจดัท าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใตแ้ผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
จ านวนกฎหมาย 

(ฉบับ)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 ร่างพระราชบัญญติัว่าด้วย
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. ....

 คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง

มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง
ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอยูร่ะหว่างการพจิารณา
แนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญติัดังกล่าว

เมือ่วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการพจิารณาและผลักดัน
กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญติัดังกล่าว หลังจาก
กระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส้ินสุดการรับฟงัความคิดเห็นต่อ
ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ เมือ่ปรับปรุงแล้วเสร็จจะน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

2 ร่างพระราชบัญญติัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

 ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ โดยก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน



1. แผนการปฏริูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

P

2. แผนการปฏริูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ

1 พระราชบัญญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม

 ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
จัดต้ังเป็นทีมงาน (อยา่งไม่เป็นทางการ) เพื่อด าเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์รายละเอยีดตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้แทนส านักงาน 
ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ เพื่อร่วมกนัพจิารณา
กรอบแนวทางการยกร่างพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยได้มีการจัดประชุมไป
แล้วจ านวน 2 คร้ัง  เมือ่วันที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2565 และวันที่ 8 
มีนาคม 2565

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมี
ความยดืหยุน่สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กบัมาตรฐานสากล มีความ
คล่องตัว ไม่ยดึติดกบัการจัดโครงสร้างองค์กรแบบ
ราชการ สามารถยบุ เลิก ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร
 กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์



ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพฒันาและทดสอบนวัตกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมือ่วันที่
 10 มีนาคม 2565

2 พระราชบัญญติัระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ราชกจิจานุเบกษา
ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การพฒันาและทดสอบ
นวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2565 เมือ่วันที่ 10 มีนาคม
 2565)

 ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.)

เพื่อให้ครอบคลุมแนวคิดและทิศทางในการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
เพื่อให้ส่วนราชการเกดิความคล่องตัวในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม ตลอดจน
สามารถดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์คนดี เกง่ และมี
ความสามารถได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถเคล่ือนยา้ย 
หมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าที่ทั้งระหว่างกรม กระทรวง 
และระหว่างกรมกระทรวงกบัหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานประเภทอืน่ ๆ ได้อยา่งคล่องตัวและ
เหมาะสม ตามเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ของ
ภาครัฐเป็นส าคัญ
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับเป็นพนิัย 

 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณากรณีที่ถือเป็น
ความผิดทางพนิัย โดยพจิารณาลักษณะของการ
กระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอนัไม่ใช่กรณีร้ายแรงซ่ึงไม่สมควรก าหนดให้มี
โทษทางอาญา และให้น าวิธีการปรับเป็นพนิัยมาใช้
บังคับแทน

 เมือ่วันองัคารที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2565 มีการประชุม ที่ประชุมร่วมกนั
ของรัฐสภา ได้เห็นชอบหลักการวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญติัว่า
ด้วยการปรับเป็นพนิัย พ.ศ. .... และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการปรับเป็นพนิัย พ.ศ.
 ....  พจิารณาร่างในวาระ 2 ซ่ึงประชุมมาแล้วรวม 5 คร้ัง พจิารณา
ถึงมาตรา 15 จากจ านวนทั้งส้ิน 45 มาตรา

2 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท าประมวลกฎหมาย
และกฎเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 

 ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการ
จัดท าประมวลกฎหมายและกฎ เพื่อรวบรวมกฎหมาย
และกฎ รวมถึงอนุบัญญติัต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องมาไว้ในที่
เดียวกนัเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย

 เมือ่วันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2565 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ส่งร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา  (เร่ือง
เสร็จที่ 189/2565)

3 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

เพื่อก าหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
รวมถึงก าหนดให้กลไกหรือหน่วยงานซ่ึงท าหน้าที่
โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในการ
จัดท าร่างกฎหมาย การรับและการรวบรวมหลักฐาน
การร่วมเข้าชื่อและการเสนอร่างกฎหมาย

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(พระราชบัญญติัการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยประกาศ
บังคับใช้เมือ่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

3. แผนการปฏริูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

3. แผนการปฏริูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

5 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพยสิ์นตกค้างที่
อยูใ่นความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน

 กระทรวง
การคลัง

เพื่อก าหนดให้เงินหรือทรัพยสิ์นของประชาชนที่ตกค้าง
อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
บริษัทเอกชน และไม่มีผู้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาเพื่อ
ประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนินการเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางสังคม โดยก าหนดให้น าเข้ากองทุน
สนับสนุนการลดความเหล่ือมล้ า เพื่อมาใช้ลดความ
เหล่ือมล้ าทางเศรษฐกจิ

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีมติให้น าผลการหารือ
กบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไปใช้ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาของข้อ
กฎหมาย และเตรียมการเพื่อรอเสนอตามขั้นตอนต่อไป

4 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 
(ฉบับที่ ..) 

 ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

พระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 บัญญติัให้เป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาการพจิารณาอนุญาตที่ก าหนดและในกรณีที่
เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดล่าช้าเกนิสมควร ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาและส่ังการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแกไ้ขให้
เหมาะสม และเมือ่วันที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2565 ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2565 
โดยพจิารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยูใ่น
อ านาจของแต่ละกระทรวงที่จะพจิารณาด าเนินการภายในกรอบของ
กฎหมายที่อยูใ่นความรับผิดชอบ ควรน าเร่ืองนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบกอ่นแจ้งส่วนราชการด าเนินการ จึงมีมติเห็นชอบด้วย และ
ให้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น และปรับปรุง
ระบบและขั้นตอนการอนุญาตให้สะดวกและทันสมัย
ยิง่ขึ้น ตลอดจนก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ
แนวทางในการลดขั้นตอนการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น โดย
จะต้องน ามาพจิารณาเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานนั้นด้วย
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

 เมือ่วันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญติัก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยติุธรรม
 พ.ศ. .... และ เมือ่วันที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2565 ที่ประชุมร่วมกนัของ
รัฐสภา ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญติัก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยติุธรรม พ.ศ. .... และอยูร่ะหว่างการ
พจิารณาของ คณะกรรมาธิการเพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกนัของรัฐสภา
 พจิารณาในวาระที่ 3 ต่อไป 

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

4. แผนการปฏริูปประเทศด้านกระบวนการยตุิธรรม (ฉบับปรับปรุง)

1 ร่างพระราชบัญญติั
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของ
กระบวนการยติุธรรม พ.ศ.
 .....

 คณะกรรม
การปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยติุธรรม

เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกีย่วข้องสามารถ
คาดการณ์และตรวจสอบได้ว่า หน่วยงานใน
กระบวนการยติุธรรมจะพจิารณาเร่ืองที่อยูร่ะหว่างการ
ด าเนินงานเสร็จส้ินเมือ่ใด

สาระส าคัญของกฎหมาย
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

2 พระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 

 กระทรวงแรงงาน  อยู่ระหวา่งหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง การอนุญาตใหค้นต่างด้าวบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเปน็กรณี
พิเศษ โดยที่เปน็การสมควรอนุญาตใหค้นต่างด้าวซ่ึงผ่านการตรวจ
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วดิ 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเข้ามา
ท่องเที่ยว โดยเรือส าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ในราชอาณาจกัร เพื่อเปน็
การฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

เนื่องจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดแนวคิด
เกี่ยวกับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวขึ้นใหม่ เปดิโอกาส
การท างานของคนต่างด้าวในประเทศมากขึ้น โดยค านึงถึง
ความมั่นคงของประเทศและสถานการณ์และเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจที่เปล่ียนไป แต่ปรากฏวา่ ในทางปฏบิติัการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้าเปน็อย่างมาก โดยเร่งรัด
ใหม้ีการด าเนินการในการออกกฎตามพระราชก าหนดนี้  เพื่อ
เอื้ออ านวยและจงูใจนักลงทุน นักธรุกิจ และแรงงานทักษะสูง
เข้ามาประกอบการในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาจพิจารณา
การด าเนินการตามมาตรา 14 แหง่พระราชก าหนดฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวด้วย



5. แผนการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

1 พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง
 พ.ศ. 2522 

 กระทรวง
มหาดไทย

ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางปฏบิติัภายใต้พระราชบญัญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักธรุกิจ
ต่างชาติ เช่น แนวทางการรายงานตัวทุก 90 วนั ตามมาตรา 37
 และการจดักลุ่มแนวปฏบิติัการแจง้ที่พักอาศัยชั่วคราวของคน
ต่างด้าว (ตม.30) ตามมาตรา 38 ตามประเภทของคนต่างด้าวที่
เข้ามาท างาน เช่น แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักลงทุน 
ออกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยใหแ้จง้เมื่อมีการ
ย้ายที่พ านักประจ า ยกเลิกการบงัคับใช้เอกสารตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.6) ส าหรับชาวต่างชาติ โดยการใช้ข้อมูลระบบดิจทิัล
ทดแทน เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้ักธรุกิจต่างชาติที่เข้ามา
ท างาน ประกอบธรุกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

5. แผนการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

4 ร่างพระราชบญัญัติ
ภาพยนตร์และวดิีทัศน์
แหง่ชาติ 
พ.ศ. ....

 กระทรวงวฒันธรรม แก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทัศน์แหง่ชาติ 
เร่ือง การพิจารณาภาพยนตร์และส่ือโฆษณา พ.ศ. 2552 และ
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทัศน์แหง่ชาติเร่ือง
การพิจารณาวดิีทัศน์และส่ือโฆษณา พ.ศ. 2552 ตามนัยมาตรา
 25 และมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญัติภาพยนตร์และวดิีทัศน์
แหง่ชาติ พ.ศ. 2551 ใหส้อดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของ
ธรุกิจภาพยนตร์ และการแก้ไขปญัหาระยะยาวด้วยการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติภาพยนตร์และวดิีทัศน์แหง่ชาติ 
พ.ศ. 2551 ทั้งฉบบัใหส้อดรับกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ วดิีทัศน์ในปจัจบุนั

 กรมพัฒนาธรุกิจการค้าได้เปดิรับฟังความคิดเหน็เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงัคับมาเปน็ระยะเวลายาวนาน ซ่ึงอาจจะไม่
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจัจบุนัที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว

กระทรวงวฒันธรรมอยู่ระหวา่งการแก้ไขพระราชบญัญัติภาพยนตร์และวดิี
ทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยด าเนินการร่วมกับมูลนิธสิถาบนัวจิยักฎหมาย ซ่ึงคาด
วา่ร่างพระราชบญัญัติฯ จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565

3 พระราชบญัญัติการ
ประกอบธรุกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 

 กระทรวงพาณิชย์ ใหม้ีการทบทวนประเภทธรุกิจตามบญัชีแนบท้าย
พระราชบญัญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
โดยเร่งรัดใหม้ีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวง
ก าหนดธรุกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธรุกิจ
ของคนต่างด้าว เพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพการลงทุนประกอบ
ธรุกิจที่เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก และเปน็การสนับสนุนแนว
ทางการเปดิเสรีภาคบริการใหเ้กิดขึ้นอย่างเปน็รูปธรรม
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

5. แผนการปฏริูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

6 พระราชบญัญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 กระทรวง
การคลัง

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตาม
พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่ออนุญาตหรือ
สนับสนุนใหม้ีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพได้ โดยไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 
และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตผลิตหรือ
ครอบครองสินค้าที่อยู่ในบงัคับภาษีสรรพสามิต

 อยู่ระหวา่งหน่วยงานด าเนินการปรับปรุง

เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2564 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวง
การยื่นอุทธรณ์และวธิพีิจารณาในการวนิิจฉัยค าอุทธรณ์
ตามกฎหมายวา่ด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565

ตามหนังสือ ส านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กทม . 
10300 ที่ นร 0503/5409 ลงวนัที่ 24 กุมภาพันธ ์2565
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ ์2565 ลงมติ
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบญัญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ และส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภา
ต่อไป และใหแ้จง้ประธานรัฐสภาทราบด้วยวา่ร่างพระราชบญัญัตินี้เปน็ร่าง
พระราชบญัญัติที่จะตราขึ้น เพื่อด าเนินการตามหมวด 16 การปฏรูิป
ประเทศของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย
2. ใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรับความเหน็ของ
กระทรวงคมนาคม ส านักงานประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหง่ชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย
3.รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างแผนพระราชบญัญัต
ดังกล่าว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ

7 พระราชบญัญัติการผังเมือง
 พ.ศ. 2562

 กระทรวง
มหาดไทย

เร่งรัดการจดัท าและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้
มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางภมูิศาสตร์ การ
เปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่ของประชาชน และรูปแบบการ
ขยายตัวของเมืองที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่
รวดเร็วส าหรับการปรับปรุงผังเมืองที่เปน็การสนับสนุนการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้วตัถุดิบจากภาค
เกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ เปน็
ต้น 



5 ร่างพระราชบญัญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ....

 กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

เร่งผลักดันใหม้ีประกาศใช้พระราชบญัญัติความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระเบยีบการใช้ประโยชน์จากจลิุนทรีย์ดัดแปลง
พันธกุรรม เพื่อน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต และอนุญาตใหใ้ช้จลิุนทรีย์
ดัดแปลงพันธกุรรม (Genetically Modified Microorganism:
 GMM) ในการผลิตแบบขยายขนาดได้
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

6. แผนการปฏริูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 เมือ่วันที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คร้ังที่ 2/2565 โดย
คณะกรรมการได้เร่งรัดคณะท างานด าเนินการและประสานงานกบั
หน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนดตามแผน ฯ  
โดยกระทรวงมหาดไทยอยูร่ะหว่างการด าเนินการจัดท า ร่าง
พระราชบัญญติัก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 
ของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้  เมือ่วันที่ 24 มีนาคม 2565 มีการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงัความคิดเห็นต่อการจัดท ากฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ณ อ าเภอชะอ า
 จังหวัดเพชรบุรี และจะด าเนินการคร้ังต่อไป ในวันที่ 17 มิถุนายน 
2565 ณ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา



สาระส าคัญของกฎหมายปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ

กระทรวงมหาดไทย จัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการจัดท าเขตทางทะเลราย
จังหวัดและพื้นที่ทางทะเล ซ่ึงจะกอ่ให้เกดิความชัดเจน
ของเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ทั้ง 23 
จังหวัดชายทะเล

1 ร่างพระราชบัญญติัการ
ก าหนดและปรับปรุงพื้นที่
เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 พระราชบัญญติัโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558

 กรม
ควบคุมโรค



7. แผนการปฏริูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

การปรบัปรงุกฎหมายควรมีประเดน็ส าคัญ (อยา่ง
น้อยที่สุด) ที่จะตอ้งปรบัปรงุ ดงัน้ี
1. มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการระบาดของโรค
อยา่งชัดเจน และมีการก าหนดให้อ านาจในการจัดการ
กบัปัญหาตามระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
2. การก าหนดให้มีศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Centre) ในแต่ละระดับ 
3. การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการออก
ประกาศหรือค าส่ังเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกนั และ
ควบคุมโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาดได้อยา่ง
เหมาะสมและตามความจ าเป็น เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ของโรค ทั้งกรณีทั่วราชอาณาจักรหรือ
เฉพาะบางพื้นที่ เช่น การก าหนดให้บุคคลที่จะเข้าไป
ในสถานที่สาธารณะของพื้นที่ซ่ึงมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออยา่งกว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
4. การก าหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมี
อ านาจส่ังการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกนั และ
ควบคุมโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาดได้อยา่ง
เหมาะสม ทันสถานการณ์ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั

ปัจจุบันพระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยูร่ะหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(หมายเหต ุ: คณะรัฐมนตรีจะแยกพระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 บางส่วนเป็นพระราชก าหนด)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

7. แผนการปฏริูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

 5. การก าหนดแยกเร่ืองสอบสวนโรคกบัเร่ือง
ด าเนินการหรือออกค าส่ังออกจากกนั โดยก าหนดให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถด าเนินการหรือ
ออกค าส่ังได้ เมือ่เกดิหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกดิ
โรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาดขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้อง
มีการสอบสวนโรคกอ่น 
6. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและ
รับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแห่งชาติ และ
สาระส าคัญของแผนฯ
7. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขของผู้
เดินทางในการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกนั หรือควบคุมโรคติดต่ออนัตราย
และโรคระบาดมิให้มีการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร 
เช่น การก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทยท์ี่
ยนืยนั ว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคติดต่ออนัตราย
 หรือโรคระบาด
8. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขของ
สถานที่ซ่ึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้ส าหรับแยก
กกัหรือกกักนัผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาด เช่น ประเภทของ
สถานที่ หรือลักษณะ หรือมาตรฐานของสถานที่ส าหรับ
เป็นที่แยกกกัหรือกกักนัผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอนัควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาด
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

7. แผนการปฏริูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

9. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการ
ก ากบัดูแล การได้มา การเข้าถึง การเกบ็รักษา  การ
น าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุม 
โรคติดต่ออนัตรายและโรคระบาด เช่น การให้ติดต้ัง
แอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการของผู้ที่
เป็นหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออนัตราย
หรือโรคระบาด หรือการให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่ออนัตรายและโรคระบาด
10. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ผู้ที่
พ านักอยูใ่นราชอาณาจักรซ่ึงเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีค าส่ังให้แยกกกั กนักนั หรือคุมไว้สังเกต
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น เช่นเดียวกบับุคคล
ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการใช้สถานที่  เพื่อใช้แยกกกัหรือกกักนั ค่าใช้จ่าย
ในการท าความสะอาดสถานที่หรือยานพาหนะ
11. การก าหนดให้บุคคลที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออนัตราย และโรคระบาด มี
หน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
เช่นเดียวกบับุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
12. การก าหนดให้กองทุนประกนัสุขภาพภาครัฐใช้
ระบบการบริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหาร
เดียว รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชย
ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอบุัติใหม่
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 พระราชบัญญติัคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546

 กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์

เพื่อแกไ้ขให้ครอบคลุมการใช้ส่ือออนไลน์/ยกร่าง
กฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนใน
การใช้ส่ือออนไลน์เป็นการเฉพาะ

 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ได้
ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 
และกฎหมายล าดับรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยูร่ะหว่างเตรียมเสนอ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพจิารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบหลักการต่อไป

8. แผนการปฏริูปประเทศด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (ดศ.) ได้ด าเนินการจัดท า
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกนัปราบปรามและ
แกไ้ขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางส่ือสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2565 เห็นชอบใน
หลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกนั
ปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางส่ือสังคม
ออนไลน์ พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างระเบียบดังกล่าว 
ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญติัที่
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ตรวจพจิารณาตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

2

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

เพื่อดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม
 พร้อมป้องกนัและรับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

พระราชบัญญติัว่าด้วยการ
จัดการข้อมูลข่าวปลอม 
พ.ศ. ....
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

9. แผนการปฏริูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ทบทวนการจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคน
พกิารที่เกีย่วข้อง ได้แก ่กรมการปกครอง ส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของ
กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูล
เพิ่มเติม ภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
กรมสรรพากร และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติ
สุขภาพ



ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา 
โดยให้พจิารณาในประเด็นอายขุองลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ
 ได้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายเกีย่วกบัการเกษียณอาย ุและ
เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มี
การประชุมเพื่อพจิารณาร่างพระราชบัญญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... คร้ังแรก

เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความ
พกิารและสามารถขึ้นทะเบียนคนพกิารได้ 
นอกเหนือจากสานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยจ์ังหวัด ศูนยบ์ริการคนพกิารระดับจังหวัด
หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อ านวยการหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศก าหนด เพื่อให้กระบวนการ
ขึ้นทะเบียนคนพกิารมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคน
ที่ประสบสภาวะความพกิารได้อยา่งครอบคลุม

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกจิ

การคลัง)

2 แกไ้ขระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคน
พกิารแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการยืน่ค าขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพกิารฯ พ.ศ. 
2556 ข้อ 6

 กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์

เพื่อสร้างความมัน่คงยามชราภาพให้ครอบคลุมลูกจ้าง
ในระบบได้ทั้งหมด โดยจัดต้ังกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ (กบช.) ที่มีลักษณะกองทุนสารองเล้ียงชีพ
ภาคบังคับ และก าหนดให้ลูกจ้างอายไุม่ต่ากว่า 15 – 
60 ปี เป็นสมาชิก กบช. รวมถึงให้มีคณะกรรมการ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ที่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ กบช.

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

1 ร่างพระราชบัญญติักองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. ....



283



(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

9. แผนการปฏริูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

 ด าเนินการแล้วเสร็จ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมือ่วันที่ 26 กมุภาพนัธ์
 2564)

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญติัการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 เฉพาะเพื่อรองรับให้เกษตรกรสามารถโอนที่ดินที่
ได้รับการจัดสรรไปยงัสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
รวมถึงการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้รองรับร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว และ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายอืน่ เพื่อ
ปรับปรุงกลไกที่จะท าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัด
ให้กบัประชาชน การจัดระบบแลกเปล่ียน ซ้ือที่คืนโดย
รัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุง
หนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย ์การตกทอดทางมรดก
 ฯลฯ

4 ร่างกฎกระทรวงออกตาม
ความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญติัการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
 2518 และกฎหมายอืน่ที่
สร้างมูลค่าให้กบัที่ดินที่รัฐ
จัดให้กบัประชาชน

 ส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(ส.ป.ก.)

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกบัมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมาย ได้เสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่
 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 36/2518 เร่ืองมาตรการในการแกไ้ข
ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เร่ือง การใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแกเ่กษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 
ซ่ึงปัจจุบันผ่านความเห็นชอบโดยเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แล้ว ทั้งนี้ อยูร่ะหว่างเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณา



3 ร่างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ....

 กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและมีบทบาทในการ
แกไ้ขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกจิ สังคม การ
จัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของ
ตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีที่เป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือของประชาชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการบริหารงานท้องถิ่น และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

10. แผนการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม / 
ส านักงาน กกพ. / กรม

พฒันาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

เพื่อปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง และจัดต้ังเป็น One Stop Service อยา่ง
แท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการ
ปรับกระบวนการก ากบัดูแล ก าหนดกรอบนโยบายการ
เชื่อมต่อพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ 
ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดย
เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ
 และลดต้นทุนที่เกดิจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
พร้มทั้งทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นของกฎหมาย
อืน่ที่เกีย่วข้อง อาทิ พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงาน
ควบคุม พ.ศ. 2536 กรณีไม่มีความจ าเป็นแล้วอาจ
พจิารณายกเลิกเพื่อลดความซ้ าซ้อนหรือเพื่อให้สามารถ
ใช้กฎหมายอืน่ในการกบัดูแลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

  - ส านักงาน กกพ. ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องอยูร่ะหว่างด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญติัเร่ือง
อนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพฒันาและ
ส่งเสริมพลังงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.
 และส านักงาน กกพ. จะด าเนินการแกไ้ขกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป 
ให้แล้วเสร็จภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - เมือ่วันที่ 10 ก.พ. 65 คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พน. ได้มี
พจิารณาการแกไ้ขปรับบปรุงร่าง พรฎ.ก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.....
 ร่วมกบั พพ. และ ส านักงาน กกพ.
 - ที่ประชุมมีมติให้ พพ. หารือกบัส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นการทบทวนกาหนดนิยามพลังงานควบคุมให้ไม่ขัดต่อ
เจตนารมยห์ลักของพระราชบัญญติัการพฒันาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ. 2535 รวมทั้งสามารถตอบสนองนโยบาย One Stop Service 
ตามแผนแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ โดย พพ. ได้หารือกบั
ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ข้อสรุปว่า การก าหนด
พลังงานชนิดใด ขนาดใด เป็นพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญติัการ
พฒันาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และก าหนดให้หน่วยงานใดที่
รับผิดชอบก ากบัดูแลต้องมีอ านาจหน้าที่ในเร่ืองใดบ้างนั้น หากจะมีการ
โอนการก ากบัดูแลพลังงานควบคุมจากหน่วยงานเดิมภายใต้ 
พระราชบัญญติัเดิมไปให้หน่วยงานอืน่ก ากบัดูแลแทนภายใต้กฎหมาย
ใหม่นั้น หน่วยงานที่รับโอนไปต้องสามารถรับด าเนินการในอ านาจ
หน้าที่ได้ในทุก ๆ เร่ืองตามที่กฎหมายเดิมก าหนดไว้ โดยที่ไม่สามารถที่
จะรับไปด าเนินการเฉพาะบางเร่ืองได้ 
 - ปัจจุบัน พพ. อยูร่ะหว่างด าเนินการตามแนวที่ได้หารือกบัผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ
พจิารณากล่ันกรองกฎหมายกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอร่างแกไ้ข 
พ.ร.ฎ. ให้กบัคณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมายกระทรวงพลังงาน
พจิารณาต่อไป

ปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบัญญติัการ
ประกอบกจิการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฏหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
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(2)
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(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

10. แผนการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

3 ร่างแนวปฏิบัติของส านัก
งบประมาณเพื่อจัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการต้ังงบ
ผูกพนัส าหรับ ESCO ภาครัฐ

 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของส านัก
งบประมาณเพื่อจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและการต้ังงบผูกพนัส าหรับ ESCO ภาครัฐ

 เมือ่วันที่ 19 มกราคม 2565 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเข้าหารือส านักงานประมาณ โดยได้ข้อสรุป ส านักงบประมาณ
เห็นด้วยในวิธีการด าเนินการและแนวทางการประเมินงบประมาณตาม
หลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) พร้อมทั้งให้ กรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสนอคณะรัฐมนตรีจัดท าเป็น
โครงการน าร่องต่อไป

จัดท าร่างระเบียบการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐแล้วเสร็จ 
และอยูร่ะหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอหลักการเข้า กพช. 
กอ่นน าเสนอ ครม. ต่อไป

 เห็นชอบการต้ังงบประมาณเพื่อทาโครงการ ESCO สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามหลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) และสามารถ
ใช้งบประมาณผูกพนัข้ามปีได้

ร่างประกาศหรือระเบียบ
กระทรวงพลังงาน ว่าด้วย
การน ารูปแบบธุรกจิ 
Energy Service 
Companies (ESCO) มา
ใช้กบัภาครัฐ

2 เพื่อให้อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถ
ลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อส่ังการคณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยน ากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 
มาพฒันาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมพฒันาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

4 ร่างแนวปฏิบัติและร่าง
สัญญาจัดจ้างมาตรฐาน
กลางของกรมบัญชีกลางว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ESCO ภาครัฐ

 กรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ
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ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
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ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

6 ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์
ว่าด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและ
ระบบจ าหน่าย

 ส านักงานก ากบักจิการ
พลังงาน (กกพ.)

เพื่อให้มีระเบียบรองรับว่าด้วย Third Party Access 
ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย

 ประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟา้ให้แก่
บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้
เมือ่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

เพื่อให้มีระเบียบรองรับกลไกและก ากบัดูแลให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามแผนบูรณาการการลงทุนและ
การด าเนินงานเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

5 ร่างระเบียบหรือข้อส่ังการ
จากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
จัดต้ังกลไกและก าหนด
แนวทางการจัดท าแผน
บูรณาการการลงทุนและ
การด าเนินงานเพื่อพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน 
ระยะ 5 ปี

   -  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับฟงัความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จ
 และหารือเร่ืองปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้เพื่อวิเคราะห์
ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสียและมุมมองต่อการโอนยา้ย กฟภ. และ 
กฟน. มาสังกดั พน. และเสนอให้จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนพฒันา
ระบบไฟฟา้ของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย ระยะ 5
 ปี
 - เมือ่วันที่ 7 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าแผนบูรณาการฯ 
 - เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ 
เห็นชอบกรอบการจัดท าแผนบูรณาการฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าต่อไป 
 - เมือ่วันที่ 26 เมษายน 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน
ฐานะประธานคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ ลงนามแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงาน
เพื่อพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานไฟฟา้ โดยคณะอนุกรรมการฯ อยูร่ะหว่างการจัดท าแผน
บูรณาการฯ เสนอ คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการฯ และ
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พจิารณาตามลาดับต่อไป
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรฐัมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

10. แผนการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

7 ร่างระเบียบการส่งเสริม
กจิการไฟฟา้เพื่อเพิ่มการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน

 ส านักงานก ากบักจิการ
พลังงาน (กกพ.)

เพื่อให้มีระเบียบเพื่อการส่งเสริมกจิการไฟฟา้ขนาดเล็ก
ที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือกจิการไฟฟา้ชุมชน



มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อน
ต้นทุน - กพช. คร้ังที่ 1/2564 (คร้ังที่ 153) เมือ่ 1 เม.ย. 64 ได้
พจิารณาเห็นชอบการก าหนดโครงสร้างค่าไฟฟา้ของไทยในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2564-2568) และกรอบแนวทางการจัดท าโครงสร้างอตัราค่าไฟ
เพื่อให้ กกพ. ไปจัดท ารายละเอยีดในการก ากบัดูแลและก าหนดอตัรา
ค่าไฟฟา้ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการพลังงาน 
 - กพช. คร้ังที่ 2/2564 (คร้ังที่ 154) เมือ่ 4 ส.ค. 64 เห็นชอบ
โครงสร้างราคากา๊ซธรรมชาติส าหรับการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการ
กา๊ซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้าง
ราคากา๊ซธรรมชาติ และแนวทางการด าเนินงานในช่วงเปล่ียนผ่าน
ตามที่คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) เสนอ

8 ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์
ส าหรับการส่งเสริมกจิการ
จ าหน่าย (Retail)

 ส านักงานก ากบักจิการ
พลังงาน (กกพ.)

เพื่อให้มีระเบียบรองรับส าหรับการส่งเสริมกจิการ
จ าหน่าย (Retail)

สนพ. ได้ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน
กจิการไฟฟา้ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้าง
กจิการไฟฟา้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-น าร่อง พ.ศ. 2564
 – 2567 และเห็นชอบแผนงานยอ่ยการด าเนินงานการพฒันาของแต่
ละการไฟฟา้ตามแนวทางของแผนที่น าทางการพฒันาโครงสร้างกจิการ
ไฟฟา้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นาร่อง พ.ศ. 2564 – 
2567 ประกอบด้วย แผนงานด้านกฎระเบียบการดาเนินกจิกรรมของ
ตลาดซ้ือขายไฟฟา้ (Market Rules) แผนงานด้านการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการตลาดซ้ือขายไฟฟา้ (Market Operator: MO) และแผนงาน
ด้านการจัดต้ังผู้ค้าส่งพลังงานไฟฟา้ (Power Marketers) และประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อจัดหาไฟฟา้จากพลังงานทดแทนใน
พื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก เมือ่วันที่ 23 พ.ย. 64 เพื่อให้
ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกจิการไฟฟา้เพื่อรองรับ
การจัดหาไฟฟา้ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ฉบับปรับปรุง)

ขณะนี้อยู่ระหวา่งการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดัท า
ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธบิดีกรมศุลกากรเพื่อ
พิจารณา โดยมีแผนการด าเนินการ ดังนี้
• ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ศึกษา รวบรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใหสิ้นบนและรางวลัน าจบัของกฎหมายต่างประเทศ 
โดยแบง่เปน็ 2 กลุ่ม คือ กฎหมายจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
กฎหมายจากประเทศที่ก าลังพัฒนา
• เมษายน 2565 – พฤษภาคม 2565 ด าเนินการจดัท าข้อเสนอใน
การปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธบิดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณา
• มิถุนายน 2565 – กันยายน 2565 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ระเบยีบกรมศุลกากร และเสนอต่ออธบิดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณา
 และประกาศบงัคับใช้ระเบยีบดังกล่าว (ด าเนินการเปน็ไปตามแผน 
คาดวา่แล้วเสร็จภายในป ี2565)

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า

 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการเปดิเผยผลการรับ
ฟังความคิดเหน็และการวเิคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเปน็ระบบต่อประชาชน ตามมาตรา 77 
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎกีาวนิิจฉัยแล้ว และได้น าร่าง
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารฯ ส่งไปยังส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวษิณุ เครืองาม) ได้มีข้อส่ังการใหน้ าร่างพระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารฯ กลับมาเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ อีกคร้ัง 
ก่อนเสนอรัฐสภา

2 การปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการใหสิ้นบน
เจา้หน้าที่ของรัฐและรางวลั
จากการแจง้เบาะแส

 กระทรวงการคลัง เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในจา่ยเงินสินบน
เจา้หน้าที่ของรัฐมิใหน้ าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์
หรือปฏบิติัหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและ
มาตรการใหร้างวลัการแจง้เบาะแสจากภาคประชาชน 
เพื่อสร้างแรงจงูใจในการใหข้้อมูลและแจง้เบาะแส

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

1) เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวกและไม่
ส้ินเปลืองค่าใช้จา่ย ซ่ึงจะช่วยใหก้ารมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล
2) เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ได้โดยสะดวก ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
โดยใหค้รอบคลุมเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้แจง้
เบาะแสการทุจริต ซ่ึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) 
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540  2) ระเบยีบการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544  และ3) ระเบยีบการบริหารงานบคุคลของ
ข้าราชการแต่ละประเภท



1 พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ใหส้อดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 
59 และมาตรา 253



ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ
หน่วยงานรบัผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

5 การจดัท ากฎหมายเกี่ยวกับ
การก าหนดความผิดของ
นิติบคุคล และผู้ร่วมกระท า
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหง่ชาติ 
(ป.ป.ช.)

เพื่อก าหนดความผิดของนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้สนับสนุนการ
ทุจริตใหส้อดคล้องกับมาตรฐานสากล

 ปจัจบุนัส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการศึกษา เร่ือง การชะลอการ
ด าเนินคดีอาญาในชั้นไต่สวนส าหรับนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดฐานใหสิ้นบน ตามมาตรา 176 เพื่อยกร่างแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 ใหม้ีประสิทธภิาพและสอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล

 ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการการปรับปรุงพระราชบญัญัติปอ้งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหวา่งหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มเติมประเด็นแนวทางปฏบิติัเพื่อแจง้เหตุอันควรสงสัยต่อ
เลขาธกิาร ปปง. หรือคณะกรรมการธรุกรรมใหช้ัดเจนขึ้น

4 การปรับปรุงกฎหมายของ
ส านักงาน ป.ป.ท. 
โดยใหน้ าเร่ือง การส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
รวมไวใ้นกฎหมายของ
ส านักงาน ป.ป.ท.
(ร่างพระราชบญัญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการปอ้งกันและปราม
ปรามการทุจริต
(ฉบบัที่ ...) พ.ศ. ....)

 ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

เพื่อก าหนดใหม้ีบทบญัญัติเกี่ยวกับการส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตและมาตรการต่อต้านการ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะน าไปสู่การลดจ านวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ปจัจบุนัร่างพระราชบญัญัติฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎกีา หากคณะกรรมการกฤษฎกีาเหน็ชอบร่าง 
พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการปอ้งกันและปรามปรามการ
ทุจริต (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... แล้วจะด าเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ. 
มาตรการของฝ่ายบริหารฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป



3 การปรับปรุง
พระราชบญัญัติปอ้งกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยการกระท าอันเปน็
การฟอกเงิน

 ส านักงานปอ้งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

(ปปง.)

เพื่อสกัดกั้นการน าเงินที่ได้จากการทุจริต
และประพฤติมิชอบมาใช้

290



(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

7 การจดัท ากฎหมายวา่ด้วย
การบริหารงานบคุคล
ในระบบคุณธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 
วรรคสอง ใหม้ีการแต่งต้ัง
เจา้หน้าที่และพนักงานของ
รัฐด้วยระบบคุณธรรม

 ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.)

เพื่อใหก้ารแต่งต้ังหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ
เปน็ไปตามระบบคุณธรรม สามารถคัดเลือกคนดี คน
เก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
ซ่ึงจะช่วยลดปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน
ภาครัฐ



 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหส้ านักพัฒนาระบบและตรวจสอบ
ทรัพย์สินจดัท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ต้ังแต่การยกร่าง
พระราชกฤษฎกีาวา่ด้วยการยื่นบญัชีทรัพย์สิน และหนี้สินของ
เจา้หน้าที่ของรัฐต่อหวัหน้าส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ตนสังกัดหรือปฏบิติังานอยู่ เพื่อใช้เปน็ฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติจนถึงปจัจบุนัวา่มีปญัหาอุปสรรค
อย่างไรบา้ง เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ ซ่ึงปจัจบุนั
ส านักพัฒนาระบบและตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ระหวา่งจดัท า
รายละเอียดข้อมูลดังกล่าว

มีการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการขับเคล่ือนมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการน าพฤติกรรมทาง
จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบคุคล พร้อมทั้งเสนอแบบ
ประเมินจริยธรรมและสัตบรุุษส าหรับผู้บริหารก่อนที่จะน าแบบ
ประเมินไปใช้งานจริง ส าหรับการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม
เจา้หน้าที่ของรัฐ ในต าแหน่งที่มีความส าคัญ หรือต าแหน่งหลักต่าง ๆ
 โดยเฉพาะบคุคลที่เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเจา้หน้าที่ของ
รัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและหลักสูตรการเพิ่มประสิทธภิาพ
ความเปน็มืออาชีพด้านจริยธรรมและธรรมาภบิาลส าหรับผู้บริหาร
และผู้ปฏบิติังานด้านจริยธรรมและธรรมาภบิาลของหน่วยงานและ
คณะกรรมการจริยธรรม โดยอยู่ระหวา่งการเตรียมน าเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐาน ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

6 การเร่งรัดการจดัท าพระ
ราชกฤษฎกีาวา่ด้วยการยื่น
บญัชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเจา้หน้าที่ของรัฐ ต่อ
หวัหน้าส่วนราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือ
ปฏบิติังานอยู่ เพื่อใช้เปน็
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
การร่ ารวยผิดปกติ

 ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหง่ชาติ 
(ป.ป.ช.)

เพื่อเปน็ฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจา้หน้าที่ของ
รัฐซ่ึงเปน็ประโยชน์ในการปอ้งปรามการทุจริตและเปน็
ประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนวา่ร่ ารวย
ผิดปกติ รวมทั้งเปน็ฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
และต้องยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ
 ป.ป.ช.
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรบัปรงุกฎหมาย สิ้นสุด มีนาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

10  เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับ
ของขวญัและของก านัลของเจา้หน้าที่ของรัฐ 
ใหส้อดคล้องกับพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ พ.ศ. 2561

การปรับปรุงระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับการใหห้รือรับ
ของขวญัของเจา้หน้าที่ของ
รัฐและหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงการคลัง

 อยู่ระหวา่งการยกร่างพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. .... โดยมีการ
ประชุมคณะท างานแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสอบถามความคิดเหน็
ของประชาชน ตามระบบของคณะกรรมการกฤษฎกีา

 1. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการใหห้รือรับของขวญัของ
เจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการทบทวนแล้ว
ระเบยีบดังกล่าวแล้วเหน็วา่ไม่ต้องแก้ไขเร่ืองการรับมูลค่าส่ิงของ
หรือทรัพย์สินจ านวน 3,000 บาท เนื่องจากกฎหมายฉบบันี้
สอดคล้องกับพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2563 แล้ว
ส านักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อสอบถาม
ความเหน็ เร่ืองการปรับปรุง แก้ไขระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการใหห้รือรับของขวญั ของเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 โดย
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจง้วา่ระเบยีบดังกล่าว มีหลักการและความมุ่ง
หมายที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด
(ด าเนินการเปน็ไปตามแผน)

9 การปรับปรุง
พระราชบญัญัติการอ านวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาช่องทางการยื่นขอ
อนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต

 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจา้พนักงานใน
การอนุมัติ อนุญาต ซ่ึงน าไปสู่การลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

8 การเร่งรัดการจดัท า ร่าง 
พระราชบญัญัติวา่ด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วน
บคุคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. ….

 ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหง่ชาติ 
(ป.ป.ช.)

เพื่อปอ้งกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์
จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน 
สินน้ าใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบคุคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... อยู่ระหวา่งการพิจารณายกร่างพระราชบญัญัติวา่
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบคุคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
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(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ตอ่ร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏริูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ฉบับปรับปรุง)
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อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธบิายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรบัปรงุ

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

2. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2544
ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดใหห้น่วยงาน
ด าเนินการตามแผน การปฏรูิปประเทศแล้ว โดยส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหวา่งการสอบถาม ความคิดเหน็หรือ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้
• มีนาคม – เมษายน 2565 สอบถามความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• พฤษภาคม – มิถุ่นายน 2565 รวบรวม ศึกษาวเิคราะหป์ระเด็น
ความคิดเหน็ และการวเิคราะหผ์ลกระทบ
• มิถุนายน – กนกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาระเบยีบฯ
3. ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาคใหท้างราชการ พ.ศ. 2526
ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดใหห้น่วยงาน
ด าเนินการตามแผน การปฏรูิปประเทศแล้ว โดยกรมบญัชีกลางอยู่
ระหวา่งด าเนินการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องและขอความคิดเหน็
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไข ระเบยีบดังกล่าว 
(ด าเนินการเปน็ไปตามแผน)
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรี
เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

12. แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ (สภาผู้แทนราษฎร)
ทั้งนี้ เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ในคราวการประชุมร่วมกนัของ
รัฐสภา คร้ังที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีคร้ังที่ 2) ซ่ึงที่ประชุมมีมติ รับ
หลักการร่างพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมทั้ง
จัดต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จ านวน 49 คน และก าหนดระยะเวลา
แปรญตัติ 15 วัน



สาระส าคัญของกฎหมายปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ

กระทรวง
ศึกษาธิการ/ ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา/ 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ให้มีการจัดท ากฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่เน้นการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีความยดืหยุน่หลากหลาย การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูปกลไก
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และวางกลไกส าคัญให้สอดคล้องกบัการจัดองค์กร 
รวมถึงการจัดองค์กรที่เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา
ตามภารกจิของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกบัแนวทางของ
ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา

1 ร่างพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ....

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่
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(1)
หน่วยงาน

ของรฐั
จดัท ารา่งกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรี
เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อรา่งกฎหมาย

(4)
รฐัสภาพิจารณา

รา่งกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

13. แผนการปฏริูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(ฉบับปรับปรุง)

ปัจจุบันข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการบริหารก าลังคนของ
ประเทศถูกจัดท าโดยหลายหน่วยงาน และถูกจัดเกบ็ไว้
ในแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนมีความเป็น
เอกภาพ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีรับรอง เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียน
ฐานข้อมูลเพื่อการพฒันาก าลังคนระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วข้องให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะยาวอาจ
พจิารณาปรับแกก้ฏหมายให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกนัเพื่อให้เป็นระบบข้อมูล โดยน า
ข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการและวิเคราะห์
 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพฒันาก าลังคนของ
ประเทศ

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิน้สุด มนีาคม 2565

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสรจ็

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 ปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยงัไม่มีการ
ด าเนินการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อ
การพฒันาก าลังคน พ.ศ. .... และทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้
ด าเนินการเชิญหน่วยงานที่เกีย่วข้องมาประชุมหารือในเบื้องต้นแล้ว

1 ร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ฐานข้อมูลเพื่อการพฒันา
ก าลังคน พ.ศ. ....

 ส านักนายก
รัฐมนตรี

ล าดับ ชือ่กฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย
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ส่วนที่ 3 
ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ  



 

 

 

 

 



ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

  
ตามที่ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงาน  

ความคืบหน้าฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564) 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 
โดยสามารถสรุปความเห็นประเด็นอภิปรายจ าแนกตามประเด็นปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียดชี้แจง 
ความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ 

01 ด้านการเมือง  
BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรส่งเสริมให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยรัฐบาลต้องให้ความส าคัญ  
 
 

มีสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินการ  โดยได้มีการจัดท าหลักสูตรการปกครอง และชุด
เครื่องมือเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองฯ  ทั้งรูปแบบ Online 
/Offline โดยจะได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อขยายผล
ในสถานศึกษาทุกระดับต่อไป 

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ เป็นการด าเนินงานที่รัฐบาลควรเร่งรัด 
และท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็ว แต่พบว่ายังมีความล่าช้า 
 
 
 

มีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ได้ด าเนินการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดท า
โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบราชการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับ
ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ on-site 

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  ต้องเร่ง
พิจารณาหาทางออกเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีความท้าทาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังมีความ
ล่าช้าในการด าเนินการ 
 
 

มีส านักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการสร้างชุดความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อ
จัดท าข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทาง
การเมืองในสังคมต่อไป 

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  ให้มีการออก
นโยบายที่ไม่หลอกลวงประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พร้อมทั้งผลักดันให้มีตัวแทนของพรรคการเมืองในหลายระดับตั้ งแต่
พื้นที่ข้ึนมาสู่ระดับชาติ และการจัดการเลือกตั้งข้ันต้น  

มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 

02 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และด าเนินการปลดล็อก
ข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการจัดท าปฏิทิน
งบประมาณเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของ
หน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด และ อปท. และประเด็น
การบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว ซึ่งในปี 64 ได้มีผล
การพัฒนา 20 จังหวัด และมีการพัฒนาในอีก 25 จังหวัดในปี 65 

03 ด้านกฎหมาย  

077



ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ 

BR0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
ควรมีผลการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในประเด็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อท าให้การ
ด าเนินการด้านธุรกิจของประเทศไทยสะดวกมากยิ่ งขึ้น ดังนี้  
(1) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภท
แรงงานมีทักษะฝีมือและเง่ือนไขการตรวจลงตราประเภทคน 
อยู่ ช่ัวคราวส าหรับธุรกิจและท างาน โดยได้แต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมี
ทักษะฝีมือ เงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวส าหรับ
ธุรกิจและท างาน และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อไป 

  และ (2) พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการเรียกเก็บค่าภาระสินค้า (Cargo 
Dues) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว พร้อมทั้งได้
หารือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าเป็นข้อสั่ง
การ หรือนโยบายในการด าเนินการ จากนั้นจะน าไปหารือกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้งต่อไป 

BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย  

โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เรื่องเสร็จที่ 
189/2565)  

04 ด้านกระบวนการยุติธรรม  
การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน กับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ
ในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้
ประโยชน์จาก นิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์มากกว่าหน่ึงหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 
 

มีความคืบหน้าการด าเนินการ ดังน้ี 
BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ด าเนินการเสร็จ
สิ้น ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร   .ที่ 

177/2564 ลง วันท่ี  9 เม.ย .2564 เรื่อง กา รรับค าร้องทุกข์หรือค า
กล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 
BR0403 ทนายอาสาประจ าสถานีต ารวจ การด าเนินการที่ผ่าน
มา มีทนายอาสาประจ าสถานีต ารวจแล้ว  203 แห่งจาก 1,482 
แห่งทั่วประเทศ โดยมีการติดตามผลสัมฤทธิ์เพื่อขยายผลในระยะ
ต่อไป โดยอาจจะพิจารณาจากปัจจัยด้านความหนาแน่นของ
ประชากร หรือพื้นที่ท่ีมีความพร้อมของทนาย 
BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และ
การสอบปากค าในการสอบสวน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ได้ลงนามแล้ว ตามค าสั่ง ตร. ที่ 178/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 
เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และสอบสวน
คดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับ
การปฏิบัติงาน โดย ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 

05 ด้านเศรษฐกิจ  
BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ความ
คืบหน้าการด าเนินการตามเป้าหมายย่อย MS 1 การขับเคลื่อน 
Happy Model 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ 
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัย จ านวน 240   ราย วิเคราะห์ศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้มีความโดดเด่น จ านวน 30  แหล่ง  
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2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม  
อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อรวบรวม 
ข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยวศักยภาพภายใต้แนวคิด BCG  และ 
Happy Model  
3)  โครงการการยกระดับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  มีการหารือความต้องการของ
ผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บท่า www.entrythailand 
ไปสู่ระบบการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease  of  traveling) 
และหารือเพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้น
กับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงาน
ภาคเอกชน (TAGTHAI) 
 

06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด  
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ควรพิจารณาตัดสิน 
ช้ีขาดการก าหนดเขตทางทะเล รวมทั้งการจัดท าพรบ. การก าหนดเขต
ทางปกครองของจังหวัดชายทะเล พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
จัดท าหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1) มท. ได้ด าเนินการน าเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลและชายฝั่งไป
หารือร่วมกับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล จนได้ข้อยุติแล้วรวม 20 คู่
จังหวัด คงเหลือที่ยังไม่ได้ข้อยุติเฉพาะ 1 คู่จังหวัด คือ จ.กระบี่ และ 
จ.พังงา (ในกรณีเกาะห้อง) เนื่องจากแต่ละจังหวัดต่างอ้างสิทธิตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้  
หากสามารถหาข้อยุติที่ชัดเจนของ จ.กระบี่ และ จ.พังงา ได้จะ
สามารถจัดท าบัญชีแนบท้าย ร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... น าเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้ 
ประเทศไทยมีกฎหมายแม่บทในการใช้ประโยชน์ของการบริหาร
จัดการพื้นที่ของจังหวัดชายทะเลให้ครอบคลุมทั้ง 23 จังหวัด
ชายทะเลต่อไป  
2) อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า ร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... โดยมีการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท ากฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครอง
ของจั งหวั ดทางทะเล 22 จั งหวั ด  และกรุ ง เทพมหานคร  
ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่  24 มี .ค. 2565 และ 
จะด าเนินการครั้งต่อไป ในวันท่ี 17 มิ.ย. 2565 ที่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
3) การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา มีการจัดท าร่างสาระส าคัญและเนื้อหา
ที่จะบรรจุเรื่อง เขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรและจัดท าเนื้อหาสาระ
หลักสูตร (ท้องถิ่น) เขตทางทะเล และเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
เนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จัดท าเนื้อหา
รายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาน าไปบรรจุในหลักสูตร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต
ควบคุมมลพิษมาบตาพุด เป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศ และ
ไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อมูลที่สื่อสาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่ เกินค่า
มาตรฐานให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด  

07 ด้านสาธารณสุข  
BR0702 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย ในการพัฒนาการ
ส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนด้านสุขภาพ และฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพ ควรให้มีฐานข้อมูลดิจิทัล  

1) อยู่ระหว่างการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Innovative Service 
Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐาน
การบริการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง  
2) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาสถานีสุขภาพดิจิทัล 
(Digital Health Station) ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพ
ร่วมกันบนแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลส าหรับงานส่งเสริม
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Digital Health Platform for 
NCD prevention and control) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดระบบสุขภาพดิจิทัลส าหรับเพิ่มสมรรถนะประเมินความ
เสี่ยงด้วยตนเองของประชาชน และเช่ือมต่อข้อมูลสุขภาพ
รายบุคคล (Personal Health Record) ที่น าเข้าจาก Digital 
Health Station เช่ือมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลบน National 
cloud platform  

08 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
BR0801 การพัฒนาคลังข้อมูลข่าสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการจัดการ Fake NEWS ยังมีที่ไม่ได้รับการจัดการมากเช่นกัน 
ควรมีการจัดการระบบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการให้มีปริมาณลดน้อยลง ต้องส่งเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เพื่อความสะดวกทางธุรกิจ และสังคมของประเทศไทย 
 
 
 

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake  News 
Center: AFNC) ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระท า
ความผิด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอม ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อาทิ Website , Line  และ Facebook  และได้มี
การพัฒนาระบบคลั งข้อมูลอัจฉริยะเพื่ อการวิ เคราะห์การ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก  )กรมประชาสัมพันธ์  (โดยด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาใน
ระบบการศึกษา และควรกระจายไปยังภาคประชาชนในระดับต่างๆ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

ได้มีการปลูกฝังให้เกิดการรู้ เท่าทันสื่อ ผ่านการด าเนินการจัด
หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้น า เยาวชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
รวมถึงการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
รู้เท่าทัน  และรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ  โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถคิด
วิเคราะห์และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าสื่อวดีทิัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

09 ด้านสังคม  
BR0901 การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัย
เกษียณในกลุ่มแรงงานในและนอกระบบ มีความคืบหน้าอย่างไร 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ  วันท่ี 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้ง โดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างใน
การเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการเกษียณอายุ และในส่วนของแนวทางการปรับกฎระเบียบ
กองทุนการออมแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม 
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ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ 

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เกี่ยวกับ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ควรมีการจัดการที่ดินท่ีเหมาะสม มีการ
จัดการชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดที่ดิน และการพัฒนาชุมชน เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
 
 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยกฎหมาย ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 36/2518 เรื่องมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
และประโยชน์สาธารณะของประเทศ ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบ
โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา 

ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ พ.ศ. ....  
 

สถานะของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ พ.ศ. .... กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ปัจจุบันส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างขอ
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

ความคืบหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. ...  

สถานะของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

10 ด้านพลังงาน  
BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ควรต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และลดความไม่น่าเช่ือถือของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างแท้จริง 

มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ (National 
Energy Information Center: NEIC) เป็นหน่วยงานภายใต้
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเรียบร้อย
แล้ว โดยการขับเคลื่อนการด าเนินการเป้นไปตามแผน 
 
 

BR1005 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
ควรเร่งรัดการจัดท าแผน PDP ให้แล้วเสร็จตามแผน ภายในปี 2565 
การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า /ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน /มีการ
ประกาศ หลักเกณฑ์ TPA /น าร่องการซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่ EEC /
ปรับปรุงโครงสร้างการไฟฟ้า /ปรับปรุงการแจ้งค่าไฟฟ้า ด้วยระบบ
ดิจิทัล ให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม รวมทั้งกฎระเบียบรองรับ 

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ มติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าส าหรับประกอบการจัดท าแผน 
PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณี
ปกติ (Business as usual: BAU) ส าหรับน าไปประกอบการจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ ส าหรับการจัดท าแผน 
PDP2022 (3) หลักการการจัดท าแผน PDP2022 

11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ 

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต ควรมุ่งเน้นใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสภาครัฐ และการยกระดับดัชนี CPI ของประเทศไทย  
 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตตามคู่มือการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน ในระดับ
พื้นที่ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งด าเนินการแล้ว 17 
จังหวัด 171 ต าบล/เทศบาล โดยมีกิจกรรม อาทิ จัดประชุมช้ีแจง
ท าความเข้าใจกับผู้แทนพื้นที่ด าเนินงานในระดับต าบล จังหวัด 
และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ภาค 
จังหวัด และต าบล ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดและให้การสนับสนุนการเครือข่ายภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต การจัดตั้งคณะท างานของภาคประชาชน 
(ผู้ก่อการดี) เพื่อเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานต่อต้านการทุจริต 

BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ควรผลักดันประเทศไทยให้มี
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตามหลักสากล และให้มีการส่งเสริมให้
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตในสถานศึกษา 

1) มีการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data 
Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าชุด
ข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือลงทะเบียนแจ้งข้อมูล
เพื่อทราบ URL ของบัญชีชุดข้อมูล โดยมีชุดข้อมูลส าคัญที่ตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านส าคัญ ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดบน
ระบบแล้วกว่า 7,642 ชุดข้อมูล มีผู้ใช้บริการสะสม 2,221,938 คน 
และมีการใช้บริการเว็บไซต์แล้วถึง 8,493,555 ครั้ง 
2) พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและคดีให้ผู้ร้องสามารถติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดี โดยผู้ร้องเรียน 
สามารถติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนและ
คดีได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และผู้
ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมถึงสามารถแจ้งความ
คิดเห็นให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบโดยการส่งข้อความทางช่องทาง 
“กระดานสนทนา (Webboard)” 

12 ด้านการศึกษา  
BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาครูและการ
จัดการเรียนการสอน ท าอย่างไรให้สามารถผลิตครูคุณภาพได้ ปัจจุบัน
จ านวนนักเรียนมีจ านวนลดลง เป็นโจทย์ให้คิดว่าจะท าอย่างไรให้การ
ผลิตครูมีความเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบัน 
ครูส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ตามสถานศึกษาขนาดใหญ่และมีความ
เจริญ ขณะที่ครูพื้นที่ห่างไกลจะอยู่ในพ้ืนท่ีได้ไม่นาน  

1) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอยู่ระหว่าง
การจัดท าร่างกรอบสมรรนะ มาตรฐานและตัวช้ีวัดของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู และร่างรูปแบบการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็น ร้อยละ 60 พร้อมทั้ง ได้
มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและ
รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู 
2) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ได้พิจารณาเห็นชอบ (1) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (2) หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท า ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน ควร
เน้นส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนด้านอาชีพ ตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2550 ที่เน้นการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และ
สามารถผลิตผู้เรียนได้ถึงในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรด้าน

1) ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการด าเนิน
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
ที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) จ านวน  
42 สาขาวิชา โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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อาชีพที่มีความพร้อม เข้าสู่ระบบการท างาน แต่ปัจจุบันยังขาดบุคลากร
ในสถานศึกษาด้านอาชีวะ ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป มีแนวทางที่จะปรับรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร 

อาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
อาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ทั้งของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน าสถาน
ประกอบการ และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังพลอาชีวะศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ มาร่วมพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 42 สาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
2) ปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันและสภาวะปกติใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเช้ือ 
โควิด–19 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 เพื่อมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษา และ
เป็นไปตามสมรรถนะอาชีพของหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาแต่
ละระดับ ซึ่งก่อนส าเร็จการศึกษาผู้เรียนในสังกัด สอศ. ทุกคนจะต้อง
เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแล้วผู้เรียนจึงจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
3) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สสอ.) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จ านวน 188  คน 

13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
BR 1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อน ควรให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของ
ต้นแบบในเรื่องคุณธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น การเพิ่มเครือข่าย
การท างานให้มากยิ่งข้ึน เช่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา 
รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนให้เกิดระบบเครดิตสังคมในระดับพ้ืนท่ี 
 

1) ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมมีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ (1) การคัดเลือก
ชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 218 แห่ง ตามหลักเกณฑ์
พิจารณา (2) จัดท าหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่น
คุณธรรมต้นแบบ เล่ม 1 และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลการ
คัดเลือกชุมชน/ท้องถิ่น ในการจัดท าหนังสือองค์ความรู้ถอด
บทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบ เล่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565) 
(3) จัดเตรียมการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 แห่ง ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความ
พร้องสู่การพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงชุมชน และ (4) อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2) การขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) กรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม (Social Credit) ใน
ประเทศไทย และ (2) การทดลองการด าเนินงานระบบเครดิต
สังคมใน 2 รูปแบบ คือ หมู่บ้านหรือครัวเรือน และเชิงพื้นที่ (Area 
Based) โดยในปี 2565 ศูนย์คุณธรรมจะถอดบทเรียนของพื้นที่น า
ร่อง Social Credit ต่อไป 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ ควรเน้นการเพิ่มบทบาทของประชาชน 
ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และพัฒนา
ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์ 

1) มีการสร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ผ่านกิจกรรม/โครงการ 
ได้แก่ (1) กิจกรรมส ารวจแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน ได้มีการ
พิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  (2) การส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ช้ิน มีการจัดฝึกอบรมปฏิบัติดนตรีไทยและดนตรี

305



ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ 

พื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชน และ (3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในรูปแบบ  
VR และ AR 
2) มีโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ได้มี
การก าหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 
จัดมหกรรมศิลปะแห่งแสงสีและ เทคโนโลยี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
และโครงการตลาดนัด คนรักษ์ศิลป์ ตามวิถี New Normal ช่วง
เดือนกรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการพัฒนาพื้นที่อดีต
บ้านพักส านักงานสาธารณสุขให้เป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ให้กับเยาวชนและศิลปิน และจังหวัด
เชียงราย โดยได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย Chiang Rai Art 
Festival 2022 ตอน “ART LOVER” และจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
wall art ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเบ่งบาน Blooming Art Chiangrai” 
โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อต่อยอดการด าเนินการในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ต่อไป 
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