
สรปุความคืบหน้าสรุปความคืบหน้า
ในการดําเนินการตามแผนการปฏริูปประเทศในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนญูฯ ครั�งที� 15ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั�งที� 15

    สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

( เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)( เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

NSCR.NESDC.GO.TH



สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งท่ี 15 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)     1 

 สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258  2 

 สรุปความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock         8 
 สรุปสถานะของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)    12 

สรุปการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม              13  

1. ด้านการเมือง          14 
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน        19 
3. ด้านกฎหมาย          23 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม        25 
5. ด้านเศรษฐกิจ          27 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       31 
7. ด้านสาธารณสุข          34 
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ       38 
9. ด้านสังคม          40 
10. ด้านพลังงาน          42 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    45 
12. ด้านการศึกษา          49 
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    53 

สรุปความคืบหน้าในการจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย ทั้ง 45 ฉบับ      55  



บทสรุป 

ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งท่ี 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือรำยงำนต่อรัฐสภำทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ส ำหรับกำรรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รอบเดือน
มกราคม - มีนาคม 2565 เป็นการรายงานฯ ครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ที่รำชกิจจำนุเบกษำได้มีกำรประกำศใช้แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 ต่อเนื่องมำจนถึง แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกำศ
บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยความคืบหน้าฯ ฉบับนี้มีการปรับรูปแบบการจัดท ารายงานความ
คืบหน้าฯ โดยจัดท าเป็นเล่มรายงานสรุปความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเน้นให้
ความส าคัญในการรายงานความคืบหน้าส าหรับกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความล่าช้าหรือไม่
สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
และเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งส ำหรับควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในทุกเป้ำหมำยย่อย
ของควำมส ำเร็จตำมท่ีระบุไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ยังคงมีแสดงไว้ในเล่มรายงานความคืบหน้าฯ ฉบับสมบูรณ์ตามที่มีการด าเนินการจัดท าในทุกสิ้น
ไตรมาส เพ่ือจะแสดงให้เห็นรำยละเอียดควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในทุกเป้ำหมำยย่อยของควำมส ำเร็จตำมที่ระบุไว้
ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง) โดยมีกำรเผยแพร่
ผ่ำนทำง http://nscr.nesdc.go.th/270-report/ และสามารถดาวโหลดรายงานความคืบหน้าฯ ฉบับสมบูรณ์
ดังกล่าวได้ทางเอกสาร QR Code แนบท้ายเล่มรายงานสรุปความคืบหน้าฯ ฉบับนี้ 

กำรจัดท ำรำยงำนสรุปควำมคืบหน้ำฯ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลจำกที่หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก รวมทั้งข้อมูลผลกำรด ำเนินด ำเนินงำนโครงกำรที่หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้อง  โดยประเมินระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อยของควำมส ำเร็จ 
(Milestone : MS)  ตำมกรอบระยะเวลำแล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ปัญหำและ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ภำยหลังสิ้นสุดไตรมำสในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) เพ่ือแสดง
ให้เห็นความคืบหน้าการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม และสถานะของการจัดท า/
ปรับปรุงกฎหมาย ทั้ง 45 ฉบับ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ก ำกับ ติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่ก ำหนดไว้ 
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http://nscr.nesdc.go.th/270-report/%20ต่อไป


สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศตั้งแต่แผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปี 2561 ต่อเนื่องมำจนถึงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ที่ก าหนดไว้ 3 ประการ ได้แก่  

1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ โดยมีผลสัมฤทธิ์จำกด ำเนินกำร อำทิ คนไทยมีจิตอำสำ จิตส ำนึก รักสำมัคคี และมีควำม
ปรองดอง  ธุรกิจไทยสำมำรถท ำกำรค้ำได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้นกับกลุ่มประเทศคู่ค้ำส ำคัญจำกกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ  

2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  โดยมี
ผลสัมฤทธิ์จำกด ำเนินกำร อำทิ เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย ได้รับกำรดูแลและได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภำค ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและมีควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำลดลง  กำรจัดเก็บภำษีมีควำมสะดวกรวดเร็ว ต้นทุนกำรด ำเนินงำนลดลงจำกกำรจัดเก็บ
ภำษีในรูปแบบออนไลน์  เกษตรกรรำยย่อยและผู้ด้อยโอกำสมีที่ดินท ำกินเพ่ิมมำกขึ้น 

3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผลสัมฤทธิ์จำกด ำเนินกำร อำทิ  
ประชำชนมีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับรู้ และปฏิบัติตำมกฎหมำยเพ่ิมมำกขึ้น  ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลสำรสนเทศและมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเพ่ิมข้ึน  

ทั้งนี้  จากการด าเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ในมาตรา 258  
ของรัฐธรรมนูญฯ  สำมำรถสรุปผลสัมฤทธิ์ที่ประชำชนได้รับจำกด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ฉบับปี 2561 ต่อเนื่องมำจนถึงแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้ำน สรุปไดด้ังนี้ 

1. ด้านการเมือง 
- ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดให้มีชุดควำมรู้ที่เข้ำใจได้โดยง่ำยและ
เข้ำถึงทุกช่วงวัยอย่ำงเหมำะสม 

- ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการก าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกับ
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
พระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ  

- พรรคการเมืองภายในประเทศทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ด าเนินนโยบายโดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเลือกตั้งที่สุจริต มีควำมโปร่งใส มีควำมเที่ยงธรรม 
เชื่อถือได้ เพ่ือให้ได้นักกำรเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม เข้ำมำท ำงำนเพ่ือประชำชนอย่ำงแท้จริง  

- เยาวชนและประชาชนในชาติมีความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รู้จักเสียสละในการท างาน 
เพื่อส่วนรวม ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกสำมัคคีและส่งเสริมควำมปรองดองของคนในชำติ  
เพ่ือลดปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและเกิดกำรยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงมำกยิ่งขึ้น 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ ได้รับการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ

ได้โดยง่าย ผ่ำนกำรด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐให้เป็นรัฐบำลดิจิทัล 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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- ภาครัฐมีความคล่องตัวในการท างาน สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาประเทศ  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กร
และระบบงำนให้มีควำมยืดหยุ่นทั้งในทำงกำยภำพ โดยให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ  
ให้เกิดกำรพัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพไว้ในระบบรำชกำร  

- ภาครัฐปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสในการท างาน และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรจัดให้มีระบบกำรติดตำมและป้องกันกำรทุจริตที่รวดเร็ว มีมำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะที่เป็นธรรมและมีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรท ำงำนของภำครัฐมำกยิ่งขึ้น 

3. ด้านกฎหมาย 
- ประชาชนสามารถด ารงชีวิต ประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจโดยปราศจากอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้

กฎหมาย ผ่ำนกำรด ำเนินกำรศึกษำและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย  
- ประชาชนผู้ต้องโทษทางอาญาที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าความผิดร้ายแรง ได้รับการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพที่เหมาะสม ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย เพ่ือให้มีกฎหมำยกลำง 
ที่ก ำหนดหลักเกณฑ์รองรับกำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงเป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือ
มำตรกำรลงโทษอ่ืน ๆ   

- ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมายและการใช้บริการด้านกฎหมายที่ประสิทธิภาพ  ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำย และก ำหนดกลไกให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐน ำเครื่องมือเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย  

- ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยของประชำชน และกำรก ำหนดให้มีกลไก 
ในกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท ำและเสนอร่ำงกฎหมำยในทุกกระบวนกำร  

- ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก ใช้งานและเข้าใจเนื้อหากฎหมายได้โดยง่าย ผ่ำนกำรด ำเนินกำรเสนอ 
“ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก” เพ่ือรวบรวม
กฎหมำย หรือกฎที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
- ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าในการ

ด าเนินคดีในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ผ่ำนกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกฎหมำยที่ก ำหนดระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำนไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกลไกให้ประชำชนสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของคดีได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว  

- ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน าด้านกฎหมายในการด าเนินคดี ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถแจ้งควำมร้องทุกข์ในต่ำงท้องที่ได้ โดยให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงสถำนี
ต ำรวจทั่วประเทศ ท ำให้พนักงำนสอบสวนสำมำรถรับค ำร้องทุกข์จำกคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 
และสำมำรถส่งค ำร้องทุกข์ให้พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบได้โดยเร็ว  

- ประชาชนผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม  ผ่ำนกำรด ำเนินกำร
จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจ ำเลย และยกระดับกำรปล่อยชั่วครำวให้มี
ประสิทธิภำพ  

- ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรสอบสวนเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและ
พนักงำนอัยกำร รวมถึงมีกำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำ โดยใช้ข้อมูลทำงนิติวิทยำศำสตร์เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำคดี 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 
- ผู้ประกอบการ และก าลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพและความพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนให้มีทักษะในอำชีพ 
รวมไปถึงออกแบบหลักสูตรในสำขำอำชีพที่ตอบสนองกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  

- ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิ จให้ อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายให้ประเทศไทย 
ได้ศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค ผ่ำนกำรด ำเนินกำรสร้ำงฐำนกำรผลิตของประเทศให้มีมูลค่ำเพ่ิม 
ทั้งภำคกำรเกษตร กำรท่องเที่ยวและบริกำรให้มีควำมเข้มแข็ง  โดยเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำสังคมและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุล มั่นคง และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทั้งได้เปิดกำรเจรจำ
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่เป็นตลำดคู่ค้ำส ำคัญของไทย เพ่ือท ำให้ประเทศไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำค  

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบและมีการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทำงบก และทำงทะเล จำกกำรด ำเนินงำนศูนย์
ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ รวมไปจนถึงกำรให้ควำมรู้เรื่องเขตกำรปกครองของจังหวัดทำงทะเล
และขับเคลื่อนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องเขตทำงทะเลของประเทศไทย ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

- ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการด ารงชีวิตจากปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ  ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมเพ่ือลดปัญหำด้ำนมลพิษต่อระบบนิเวศ โดยมีกำรออกกฎระเบียบในกำรลงโทษ 
หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจำกผู้ที่ก่อมลพิษ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

7. ด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวกและ

ทัดเทียมกันในทุกพื้นที่ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมกลไกกำรมีระบบหลักประกันสุขภำพโดยมุ่งเน้นกำรจัดบริกำรสำ
ธำรสุขและระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมที่ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด 
ตลอดจนวัยผู้สูงอำยุในกำรเข้ำถึงสิทธิ  

- ผู้สูงอายุได้รับการบริบาลและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามความต้องการเม่ือเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรจัดให้มีระบบบริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ และกำรดูแลสุขภำพตนเองในระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้สูงอำยุที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมำกในอนำคต  

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจาก

ช่องทางที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม ผ่ำนกำรด ำเนินกำรเรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงรู้เท่ำทัน และจำกกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนดิจิทัล กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรใช้ไซเบอร์
ปลอดภัย  

- ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบกำรในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิ 
ที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ข้อมูล
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ข่ำวสำรมีมำตรฐำน มีควำมแม่นย ำ ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้ประชำชนมีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวปลอม 
สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงและควำมถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรได้ 

9. ด้านสังคม 
- แรงงานทั้งในและนอกระบบมีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรผลักดันให้มี

ระบบกำรออมเพ่ือกำรเกษียณ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองหลังวัยเกษียณและเพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  

- ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการก าหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลกลำงในระดับพ้ืนที่ รวมถึงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำและพัฒนำคน
ทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ผ่ำนกลไกกำรมีศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้เครื่องมือระบบกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) น ำไปสู่กำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่ำง
แท้จริง  

- กลุ่มคนพิการได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ผ่ำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เข้ำถึงกำรจดทะเบียนและออก
บัตรประจ ำตัวคนพิกำรโดยสะดวก รวมถึงลดโอกำสที่จะเกิดกำรตกหล่นจำกระบบกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร   

- ชุมชนโดยเฉพาะในเขตเมืองสามารถแก้ปัญหำและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรง ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎระเบียบที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนซ่ึงจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมต่อไป  

- เกษตรกรและคนยากจนได้รับหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพจากการจัดสรรที่ดิน
จากรัฐให้กับประชาชน ผ่ำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถน ำเอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสำร 
ให้ใช้ที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนได้ 

10. ด้านพลังงาน 
- ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น  เกิดการแข่งขัน 

ในทุกกิจการพลังงำน และลดการผูกขาด ผ่ำนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน สร้ำงแผนจัดหำพลังงำน 
รวมทั้งส่งเสริมพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุนเทคโนโลยีใหม่ 
ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนที่ถูกต้องแก่ประชำชน ศึกษำแนวทำงปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรไฟฟ้ำ และ
ส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเสรีที่ใช้พลังงำนทดแทน  

- หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้พลังงาน
สะอาดที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนซึ่ งจะน ำไปสู่กำรสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ ลดต้นทุนกำรน ำเข้ำ และสำมำรถผลิต 
ใช้เองได้ในประเทศ ก ำลังผลิตไฟฟ้ำของไทยสำมำรถกระจำยสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุล เปิดโอกำส 
ให้ผู้ผลิตรำยเล็กและประชำชนสำมำรถผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และเพ่ือควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน 

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนมีบทบาท ความสามารถ และ

มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดตั้งกลไกควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเครือข่ำยประชำชนและกำรจัดท ำคู่มือด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและช่องทำงกำรร้องเรียนของประชำชน  

- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองจากการมีระบบคุ้มครอง  
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรผลักดันศึกษำทบทวนพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำรพัฒนำช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลำกหลำย
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และกำรจัดท ำระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงครบวงจร รวมทั้งกำรจัด
ให้มีกำรเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล กำรพัฒนำระบบเปิดเผยและแจ้งผลกำรติดตำมเรื่อง
ร้องเรียน และกำรจัดท ำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันกำรฟ้องปิดปำก  

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ ได้รับความเสมอภาค 
ความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  
ในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด ำเนินกำรทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/
คดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวนลดลง ผ่ำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต กำรก ำหนดบทลงโทษกับหน่วยงำนและหัวหน้ำหน่วยงำนที่ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม กำรจัดให้มีมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม  
กำรจัดท ำมำตรฐำนขนำดของคดีและระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

- หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมีการด าเนินการที่มีความโปร่งใส ได้รับความยุติธรรมประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่ำนกำรด ำเนินกำร 
มีนโยบำยไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือไม่ให้เกิดบุญคุณต่อกัน กำรจัดท ำร่ำง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคล กำรก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร และกำรจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ที่เป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนด 

12. ด้านการศึกษา 
- เด็กปฐมวัย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ 

ที่สมวัยและได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่ำนกำรด ำเนินกำรพัฒนำเครื่องมือและระบบบูรณำกำรกำรท ำงำนกำร
ป้องกันแก้ไขปัญหำเด็กเยำวชนออกจำกระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ระบบติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มำจำกครอบครัว
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิกำร ด้อยโอกำส  

- ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักในการด ารงชีวิต มีการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดให้มีกลไกกำรคัดเลือกผู้เรียนโดยใช้ระบบวัดแววพหุปัญญำ จัดท ำสื่อเพ่ือใช้
ส ำหรับอบรมครูเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  มีแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ ดิจิทัลส ำหรับผู้เรียน 
ทุกระดับ รวมถึงกำรจัดให้มีระบบนิเวศกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม   

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง เป็นต้นแบบท่ีดี และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีคุณภำพมำตรฐำน เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนบทบำทให้เป็นครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมกับผู้เรียนและควำมพร้อม 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการจ้างงาน และ  
เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพที่พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ผ่ำนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำระบบควำมร่วมมือกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ 
สถำบันทำงกำรศึกษำได้ปรับบทบำทหรือขยำยกำรให้บริกำรให้เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงประชำกร 
สำมำรถรองรับกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำกรทุกกลุ่มมีบทบำทในกำรร่วม
พัฒนำก ำลังคนวัยท ำงำนในภำคกำรผลิตและบริกำร  
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ 
- ประชาชนได้รับสื่อที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผ่ำนกำรด ำเนินกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น กำรพัฒนำระบบเครดิตสังคม (Social credit) ด้วยกำรใช้พลังทำงวัฒนธรรมหรือ
ควำมคิดในที่ก่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนพลังบวก (Soft power)  

- ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในด้านของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชน ผ่ำนกำรด ำเนินกำรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรมที่
สนับสนุนให้เกิดรำยได้และกำรสร้ำงอำชีพ ด้วยกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรมแบบ
บูรณำกำร ศักยภำพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค   

- ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และสร้างนักกีฬาอาชีพที่มี
ศักยภาพและสามารถสร้างสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและ 
เล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ ทั้งทักษะผู้ตัดสิน จัดท ำ
เส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ  รวมถึงมีกำรพัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติให้ได้มำตรฐำนเพ่ือให้เป็นศูนย์พัฒนำ
นักกีฬำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำของอำเซียนและศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
แห่งชำติและภูมิภำค 

- แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสมตลอดช่วงชีวิต  ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรจัดให้มีระบบกำรพัฒนำและยกระดับสมรรถนะก ำลังคนของประเทศไทย ที่จะท ำให้แรงงำน 
ในประเทศได้รับกำรพัฒนำทักษะและยกระดับศักยภำพอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของกำรพัฒนำและ
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  
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สรุปความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock ทั้ง 62 กิจกรรม รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

กิจกรรม Big Rock จ านวน 62 กิจกรรม ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน สรุปได้ ดังนี้ 

กิจกรรมที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนฯ  จ านวน 55 กิจกรรม 

กิจกรรมที่มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนฯ จ านวน 7 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรล่ำช้ำต่อเนื่อง
จำกรอบรำยงำนที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 5 กิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่มีการด าเนินการลา่ช้ากว่าแผนฯ รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จ านวน 7 กิจกรรม ได้แก ่ 

 
 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ  กิจกรรม Big Rock 

ด้านการเมือง 
BR0103 กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
BR0104 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 

ด้านกฎหมาย 

BR0302 จัดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
ที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชน 

BR0305 จัดท ำประมวลกฎหมำยเพื่อรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน 
เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

ด้านกระบวนการยุติธรรม BR0403 กำรจัดหำทนำยควำมอำสำประจ ำสถำนีต ำรวจให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

BR1102 กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
กำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ 

BR1104 กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
หมายเหตุ :         หมำยถึง กิจกรรมที่ด ำเนินกำรลำ่ช้ำต่อเนื่องจำกรอบรำยงำนท่ีผ่ำนมำ  

2. บริหารราชการแผ่นดิน 

3. กฎหมาย 

4. กระบวนการยุติธรรม 

5. เศรษฐกิจ 

6. ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

7. สาธารณสุข 

8. สื่อสารมวลชน 

9. สังคม 

10. พลังงาน 

11. ปปช. 
12. การศึกษา  
13. วัฒนธรรมฯ 

1. การเมือง 

5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
3 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
4 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  
5 กิจกรรม  

BR0201        BR0202         BR0203           BR0204         BR0205  

BR0401        BR0402         BR0403           BR0404         BR0405  
BR0501        BR0502         BR0503           BR0504         BR0505  
BR0601        BR0602         BR0603           BR0604 

BR0701        BR0702         BR0703           BR0704         BR0705  
BR0801        BR0802         BR0803 

BR0901        BR0902         BR0903           BR0904         BR0905  
BR1001        BR1002         BR1003           BR1004         BR1005  

BR1301        BR1302         BR1303           BR1304         BR1305  

BR1101        BR1102         BR1103           BR1104         BR1105  

BR0301        BR0302         BR0303           BR0304         BR0305  

BR0101        BR0102         BR0103           BR0104         BR0105  

BR1201        BR1202         BR1203           BR1204         BR1205  

หมายถึง กจิกรรมท่ีด าเนินการลา่ช้าตอ่เนื่องจากรอบรายงานท่ีผ่านมา หมายเหต ุ: 
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สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้ากว่าแผนฯ 
 

ด้านการเมือง 

    BR0103  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง (ส ำนักงำน ป.ย.ป.)  
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 2 มีชุดควำมรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงเดือนเมษำยน ถึง กันยำยน 2564 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : เนื่องจำกลักษณะของโครงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ฯ ที่มี
กำรด ำเนินกำรนั้น ในแต่ละขั้นตอนจะส่งผลสืบเนื่องกันไปในหลำยเป้ำหมำยย่อย ท ำให้กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
รอบไตรมำสถัดไป เป้ำหมำยย่อยที ่3 มีควำมเสี่ยงที่จะด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : กำรเร่งรัดกำรด ำเนินโครงกำร ฯ ซึ่งหน่วยงำนต้องก ำกับให้อยู่ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ และควบคุมคุณภำพของผลกำรศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร และของกิจกรรม  
Big Rock ที่ 3 ดังกล่ำว 

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 5 กำรมีส่วนร่วมของพรรคกำรเมืองและกำรเลือกตั้งขั้นต้น
ของพรรคกำรเมือง ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ ในช่วงเดือนมกรำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565  
ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : (1) กิจกรรม "จัดพิมพ์เอกสำรชุดคู่มือปฏิบัติงำนพรรคกำรเมือง" ภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพรรคกำรเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน และมีวัฒนธรรมกำรเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตยยังไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขกฎหมำยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักรำช 
2564  (2) กิจกรรม "เสวนำรวมพล คน ศส.ปชต." ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยด ำเนินกำรตำมค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ (3) กิจกรรม "เสวนำแนวทำง
กำรพัฒนำพรรคกำรเมืองสู่ควำมเป็นสถำบันทำงกำรเมือง" ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพรรคกำรเมืองให้เข้มแข็ง 
เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน และมีวัฒนธรรมกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ทั้งนี้ คำดว่ำ
จะเริ่มด ำเนินกำรภำยในไตรมำส 3 ของปี 2565 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : (1) กำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำรกิจกรรมภำยใต้โครงกำรต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมเสวนำได้แล้วหลังกำรผ่อนปรนมำตรกำรทำงสำธำรณสุข เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร
ที่ตั้งไว้ภำยในก ำหนดระยะเวลำ (2) กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎหมำยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรค
กำรเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 อย่ำงใกล้ชิด 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนภำยหลังพระรำชบัญญัติฯ ได้รับกำรรับรอง และ (3) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อำจจะพิจำรณำผลิตสื่อในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสะท้อนกำรสร้ำงพรรคกำรเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน ฯ 
ตำมนัยของเป้ำหมำยของโครงกำร 
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ด้านกฎหมาย 
 

    BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 1 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. 
.... ต่อรัฐสภำ (หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. ด ำเนินกำรไปแล้วก่อนหน้ำ) ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้
ในช่วงเดือนมกรำคม ถึง มีนำคม 2564 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : ร่ำงพระรำชบัญญัติโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอนกำรเสนอรัฐสภำ 
ซึ่งขั้นตอนดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ควรมี
กำรติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำรเสนอรัฐสภำ และเร่งรัด
กำรด ำเนินกำรภำยหลังมีกำรประกำศใช้ต่อไป 

    BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 1 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวล
กฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภำ ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงเดือน
มีนำคม 2564 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยตำมบทบัญญัติของ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำกฎหมำยและกฎฯ มีควำมยุ่งยำก/ซับซ้อน หำกเร่งรีบออกกฎหมำยดังกล่ำว จะเกิดควำม
สับสนแก่หน่วยงำน และประชำชนผู้ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ในฐำนะรัฐมนตรี
เจ้ำสังกัด จึงสั่งกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยแก่หน่วยงำนที่
ต้องด ำเนินกำรให้เข้ำใจตรงกัน จึงจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดท ำกฎหมำยต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ควรเร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยแก่หน่วยงำนที่ต้องด ำเนินกำรให้เข้ำใจตรงกัน ตำมหลักกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยตำม
บทบัญญัติของร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก 
พ.ศ. .... เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดท ำกฎหมำยต่อไปได้ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

    BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน  : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 1 มีทนำยควำมให้ค ำปรึกษำในสถำนีต ำรวจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของสถำนีต ำรวจทั่วประเทศ ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และเป้ำหมำยย่อยที่ 2 มีทนำยควำมให้ค ำปรึกษำในสถำนีต ำรวจครบทุกสถำนีทั่วประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งปัจจุบันยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : กำรด ำเนินกำรขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

10



ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ และกระทรวงยุติธรรม ควรหำรือ
ควำมเป็นไปได้ในกำรขอรับจัดสรรงบกลำง เพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

   BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 1 ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้
โดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดันกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะที่ประชำชนควรได้รับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่ำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่ก ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงเดือนกันยำยน 2564 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : รองนำยกรัฐมนตรี  (นำยวิษณุ  เครืองำม) ได้มีข้อสั่ งกำรให้น ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรฯ กลับมำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ อีกครั้งก่อนเสนอรัฐสภำ  
ซึ่งเดิมคำดว่ำจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ ในช่วงปลำยเดือนเมษำยน 2565 แต่มีกำรเลื่อน
ก ำหนดกำรประชุมเป็นช่วงเดือนพฤษภำคม 2565 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : รัฐบำลควรให้ควำมส ำคัญและเร่งรัดในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน : ตำมเป้ำหมำยย่อยที่ 3 มีกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงำนอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้ อมูล 
ในกำรตรวจสอบกำรร่ ำรวยผิดปกติ ที่ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 ถึง กันยำยน 2565 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ 
ปัจจุบันมีอุปสรรคในการด าเนินการ : คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีมติให้แก้ไข มำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขมำตรำ 130  
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จ  
เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำยต่อไป   
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สรุปสถานะของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
กำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ  

มีสถำนะสิ้นสุด ณ เดือนมีนำคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 

 กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
 รายช่ือกฎหมาย แผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) 

ประกาศบังคับใช้ 

1 พระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ.2564 ด้ำนกฎหมำย วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 
2 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคณะกรรมกำรชุมชน

ของเทศบำล พ.ศ. 2564 
ด้ำนสังคม วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 

3 ประกำศ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรม
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2565 ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน 

วันที่ 10 มีนำคม 2565 

4 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรเปิดใช้
ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้แก่บุคคลที่สำม (TPA Framework 
Guideline) 

ด้ำนพลังงำน วันที่ 3 พฤษภำคม 2565* 
 

หมำยเหตุ : * เป็นกฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงกำรจัดท ำเล่มรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ ครั้งท่ี 15 

 กฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 41 ฉบับ โดยมีสถำนะกำรด ำเนินงำน สรุปดังนี้ 

ทั้งนี้ ในรอบเดือนมกรำคม 2565 – มีนำคม 2565 มีกฎหมำยที่มีสถำนะควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ดีขึ้น จ านวน 5 ฉบับ โดยยังมีกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐจัดท ำร่ำงกฎหมำย จ ำนวน 28 ฉบับ ซึ่งจะได้
ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เพ่ือติดตำมและเร่งรัดกำรจัดท ำ/ปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และน ำเสนอตำมข้ันตอนของกฎหมำยให้แล้วเสร็จต่อไป  โดยได้แสดงสถำนะของ
กฎหมำยทั้ง 45 ฉบับ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำนฉบับนี้ 
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สรุปการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 
 



แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 – ด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

– ด าเนินการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) และน าขึ้นแพลตฟอร์ม 

– ด าเนินการจัดหลักสูตรน าร่อง เพ่ือพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
วิทยากรเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ น าผล
การจัดหลักสูตรน าร่อง ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเรียบร้อย
แล้ว 

– ด าเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ฯ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
– ด าเนินการประสานเครือข่ายผู้ร่วมด าเนินการเพ่ือขยายผลในพ้ืนที่

ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่ายส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

– ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือหาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 1 ร่วมกนั 

– ด า เนิ นการจั ดท า ร ายงาน  Democracy Index in Thailand : 
Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะน าข้อมูลผล
ส ารวจ เป็ นข้ อมู ล  base line เ พ่ื อประเมิน เปรี ยบเที ยบการ
เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

สถาบันพระปกเกล้า 

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

 – จัดท าโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการ
จัดการบริการสาธารณะของไทยและน าไปก าหนดขอบเขต ภารกิจหรือ
กิจกรรมที่ควรจัดเป็นบริการสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับพ้ืนที่ 

– จัดท าโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นแหล่งบริการหา
งานอาชีพอิสระเพ่ือให้บริการประชาชน รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การส ารวจและรับฟังความ
คิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

– จัดท าโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือน าไปสู่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญ
ต่าง ๆ 

– ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

 รัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่นผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลายทั้ง
ในรูปแบบ Online และ Onsite 

– อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
และจัดเตรียมท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายเพ่ือประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

BR0103 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ส า มั ค คี
ปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

 – ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
เพ่ือเสนอแนะมาตรการ แนวทางการด าเนินการและกลไกในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้ง 
ทางการเมืองในสั งคม ด้วยงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565 
โดยปัจจุบันได้ระบุรายละเอียดแผนงานการด าเนินงานโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปโครงการจะจัดท าการทบทวนวรรณกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศพร้อมข้อเสนอแนะทางวิชาการ ด าเนินการส ารวจ
เก็บข้อมูลในพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ภาค (ภาคกลาง 1 ครั้ง และภาคอ่ืน ๆ) 
และท าการสรุปผลการศึกษา จัดท าข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และ
มาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัด
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผลการศึกษาของโครงการ 

สาเหตุที่ล่าช้า : 
ลักษณะของโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ฯ 
ที่ด าเนินการอยู่นั้น ในแต่ละขั้นตอนจะส่งผลสืบเนื่องกันไปในหลาย
เป้าหมายย่อย ท าให้การรายงานความคืบหน้ารอบไตรมาสถัดไป 
เป้าหมายย่อย MS 3 มีความเสี่ยงที่จะด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนได้ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน : 
ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ ฯ ซึ่งหน่วยงานต้องก ากับให้อยู่ภายใน
ก าหนดระยะเวลา และควบคุมคุณภาพของผลการศึกษา เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ และของกิจกรรม Big Rock ที่ 3 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรค
การเมือง  – ด าเนินการจัดสรรงบประมาณพร้อมแจ้งแนวทางไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือด าเนินการโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 
(ศส.ปชต.) 

– ด าเนินการจัดประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่ าง
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม 
"สภานักเรียน" ภายใต้โครงการเผยแพร่ อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Architype) 

– ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน
ส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ดและ
กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์) 

– ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนินการกิจกรรมแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของสถานศึกษาน าร่อง (ออนไลน์) 

– ด าเนินการโอนงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
สถานศึกษาในพื้นที่ เพ่ือด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

– ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิตสื่อ
ออนไลน์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

– ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  E-bidding และได้ผู้รับจ้างผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ส่ง
ต้นฉบับให้ผู้รับจ้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตและจัดส่ง 

– อยู่ระหว่างด าเนินการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ 
แก่เครือข่ายระดับต าบล 

– ด าเนินการขออนุมัติคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและจัดท า
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือประเมินผลการสื่อออนไลน์
ประกอบการเสริมสร้างความรู้ 

สาเหตุที่ล่าช้า : 
เนื่องจากมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
– กิจกรรม "จัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือปฏิบัติงานพรรคการเมือง" 

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง 
เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

– กิจกรรม "เสวนารวมพล คน ศส.ปชต." ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายด าเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

– กิจกรรม "เสวนาแนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็น
สถาบันทางการเมือง" ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการภายในไตรมาส 3 ปี 2565 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน : 
– เร่งรัดการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถ

กลับมาจัดการประชุมเสวนาได้แล้วหลังการผ่อนปรนมาตรการทาง
สาธารณสุข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ภายในก าหนด
ระยะเวลา 

– ติดตามการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 อย่างใกล้ชิด เตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน ภายหลัง พรป. ได้รับการรับรอง 

– อาจพิจารณา ผลิตสื่อในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสะท้อนการสร้างพรรค
การเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ฯ ตามนัยของ
เป้าหมายของโครงการ 

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและ
เ นื้ อ ห า ขอ ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ 
เพื่อการปฏิรูป 

 อยู่ระหว่างการ ด าเนินการ "โครงการศึกษาประเด็นส าคัญในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือการพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข" และ"โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา" 
– จัดท างานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา บทบาท

ส าคัญของรัฐธรรมนูญ รวม 10 เรื่อง 
– ด าเนินการวางแผน และเตรียมการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
เครือข่ายสถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง 

– จัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวน การร่างรัฐธรรมนูญ 

– อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดอบรมเพ่ือสร้างวิทยากรกระบวนการ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

สถาบันพระปกเกล้า 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

– วางแผนและเตรียมการเพ่ือให้เครือข่ายร่วมด าเนินการ (อาสาสมัคร
รัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง 
เนื้อหา และกระบวน การร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลตฟอร์ม Social 
Listening เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ 

– ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ ผลิตรายการที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวน การร่างรัฐธรรมนูญ 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ 

– ด าเนินการวางแผน และเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในเวที
ภาคเหนือ เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเวทีภาคใต้ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการ 
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

 
– พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา 

และด้านเกษตร  
– การพัฒนาแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกาลังคนและ

การพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย หรือ 
E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) 

– กระทรวงสาธารณสุข  ได้น าระบบ National Digital Health 
Platform (NSDP) มาใช้ในการด าเนินการภารกิจ ได้แก่ การควบคุม
ป้องกันโรค (DDC Covid) ภารกิจตรวจเพ่ือวินิจฉัยและยืนยัน 
(Co-LAB) ภารกิจเรื่องการรักษา (Co-WARD) และภารกิจสนับสนุน
เรื่องทรัพยากร (Logistic and Supply chain) ช่วงสถานการณ์ 
COVID -19 

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างด าเนินการ Big Data ด้าน
การเกษตร โดยรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการเกษตรให้ครบวงจร 
อาทิ ด้านการผลิต ด้านดิน แหล่งน้า ด้านปศุสัตว์ การตลาด 
ระบบโลจิสติกส์ทะเบียนเกษตรกร รายได้หนี้สินในครัวเรือน เป็นต้น 
เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเชิงนโยบายด้านการเกษตร 
ทั้งในส่วนของระบบแผนที่ เกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
ออนไลน์ (Agri-Map) ด าเนินการร่วมกับ สวทช. และฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer One)  

– การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านระบบ BAAC Data Service เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ อาทิ ประเมินศักยภาพเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนด
เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 

– ระบบบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า หรือ Thai Water 
Plan การจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสาหรับบูรณาการ
แผนงานเ พ่ือการบริหา รจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรน้าแห่งชาติ 
20 ปี 

– BIG DATA SME ปัจจุบัน สสว. อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเชื่อมต่อข้อมูลเพ่ิมเติม 
เช่น กรมสรรพากร ธปท. และ บจก.เครดิตบูโร เป็นต้น รวมทั้ง 
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้นิยาม SME เพ่ือให้ ธปท. 
ท าความเข้าใจกับ ธ.พาณิชย์ในการจัดทาข้อมูลให้เป็นไปตามนิยาม 

– คณะกรรมการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดินได้เร่ง ให้มีการ
พัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ น าไปสู่
แพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ 
(Government Platform) ภายในปี 2565 ควรเร่งด าเนินการ 
ในส่วนของระบบสวัสดิการกลางที่จ่ายเป็นตัวเงินอย่างต่อเนื่อง 
โดยกรมบัญชีกลาง จ านวน 3 สวัสดิการ ประกอบด้วย เงินอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการ และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR0202 จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร  
และระบบงานภาครัฐให้ มี
ความยื ดหยุ่ น  คล่ องตั ว  
และเปลี่ ยนแปลงได้ ตาม
สถานการณ์ 

 
– ศึกษาทบทวนการถ่ายโอนภารกิจตามมาตรการทบทวนบทบาท

ภารกิจของสวนราชการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 53 ที่ได้มี
การถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานและด้านอ่ืน ๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนรับไป
ด าเนินการแทนรวม 141 งาน พบว่า มีงานที่ถ่ายโอนแล้วเสร็จ 83 
งาน งานที่อยู่ระหว่างถ่ายโอน 25 งาน และงานที่ ก.พ.ร. มีมติ
เห็นชอบให้ยกเลิกถ่ายโอน 33 งาน  

– อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีความทันสมัย เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน
ในปัจจุบัน 

– อยู่ระหว่างทดลองน ารูปแบบการจั ดการองค์การในลักษณะ  
Ad hoc และ Agile Organization ไปน าร่องใช้ในส่วนราชการที่มี
ความพร้อม  

– อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุง 
แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

– อยู่ระหว่างพัฒนาแนวทาง/เครื่องมือวิเคราะห์ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควร
ด าเนินการเอง และจัดท าข้อเสนอแนวทาง/กลไกให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มาร่วมด าเนินการ รวมทั้งขับเคลื่อนการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ
โดยน าร่องถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชนในลักษณะ Sandbox 
จ านวน 6 ภารกิจ 

– หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบภาครัฐ รวมถึงการท าให้เกิดความชัดเจนในมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิม เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ตั้ง   

– อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าข้อมูลสนับสนุนส านักงาน ป.ย.ป.  
ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบที่ 
คกก.ปฏิรูป เห็นชอบด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่นผ่านการท า
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 

– อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
และจัดเตรียมท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายเพ่ือประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

BR0203 ปรั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 

 – อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ โดย
ด าเนินการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
( Departmental Personnel Information System : DPIS) 
Version 6 เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถใช้โปรแกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

– จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง และ
สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 

– อยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการการเมืองของประเทศไทย และจัดท าเอกสารรวบรวมสรุป
บทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมือง คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาค้นคว้า
หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อกฎหมาย ข้อก าหนด แนวทาง
ปฏิบัติ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของต่างประเทศ 

– มีผลการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณ
ราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ และมี
การเตรียมปรับปรุงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

– อยู่ระหว่างการศึกษาแบะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

– อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่
สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

–  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 

BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการในระดับพื้นที่ 
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน  

 – อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัวในระบบงาน ระบบแผน ระบบ
งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : จังหวัด HPP) 

– อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนรูปแบบการ
ท างานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่ (1 Agenda 1 
กรม 2 จังหวัด) ประเด็นฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัด  

– อยู่ระหว่างขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบาย
ส าคัญของจังหวัดครอบคลุม 76 จังหวัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
และด าเนินการปลดล็อกข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพ้ืนที่ 
ในประเด็นการจัดท าปฏิทินงบประมาณเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด 
และ อปท. และประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความ
คล่องตวั 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ และการเบิก
จ่ายเงิน เพื่ อ ให้ เกิดความ
รวด เ ร็ ว  คุ้ มค่ า  โ ป ร่ ง ใ ส
ปราศจากการทุจริต 

 – พัฒนาระบบงานและทดสอบความพร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งสรุปผลการทดสอบและน าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

– ด า เนินการ เชื่ อมโยงข้อมูลแบบ Webservice กับหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบ Interface และแบบ Excel Loader 

– กรมบัญชีกลางได้ด า เนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ ไข
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอนการเสนอแก้ไขกฎหมาย โดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติให้กรมบัญชีกลางด าเนินการ 
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 

– เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของ
หน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

– ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 

– กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ความร่ วมมื อป้ องกั นการทุ จ ริ ต  จ านวน  6 คน  ตามค าสั่ ง
กระทรวงการคลัง ที่ 2567/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการในคณะกรรมการความร่ วมมือป้องกันการทุจริ ต 
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
เป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตรวมถึงส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

กรมบัญชีกลาง 

 
 

22



แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0301 มี กล ไกยก เ ลิ กหรื อแ ก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระ
หรื อ เป็ น อุปสรรคต่อการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

 – สํานักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างขับเคล่ือนประเด็นที่เก่ียวกับการแก้ไข
กฎหมาย เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจของประเทศไทยมีความสะดวก
ย่ิงขึ้น ซึ่งมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ส า มั ค คี
ปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) 

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมาย
เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็น
โทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ ท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพของประชาชน 

 อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็น
พินัย พ.ศ. .... ของรัฐสภา 
– คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เห็นชอบ ให้

นําร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (วาระที่ 1) 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันอังคาร ที่ 21 
ธ.ค. 2564 แต่ต้องเลื่อนการประชุมไปในครั้งถัดไป 

– ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
โทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ในวาระที่ 1 แล้ว (การประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) ในวันอังคารที่
8 ก.พ. 2565) 

สาเหตุที่ล่าช้า : 
ร่างพระราชบัญญัติโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... อยู่ในข้ันตอนการเสนอ
รัฐสภา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํ า นั ก ง านคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

BR0303 จัดให้มีกลไกกําหนดให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กํากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใช้
ในการดําเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย 

 – กําหนดกรอบหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ควบคุม กํากับดูแลและบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
จํานวน ๒๑หน่วยงาน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 

– สรุปและจัดกลุ่มโครงการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการ
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงยุติธรรม 

ยุติธรรมได้มีการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 35 โครงการ 

– ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนราชการ/หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ได้ ดําเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จํานวน 18 
โครงการ

BR0304 จั ด ใ ห้ มี ก ล ไ ก ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชนในการจัดทําและ
เสนอร่างกฎหมาย  

 – ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
meeting ในประเด็นการเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 จํานวน 4 ครั้ง รวมทั้ง 4 
ภูมิภาค พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี
ถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25 และได้ทดลองนําระบบการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมายในรูปแบบออนไลน์ (e-initiative) ให้กลุ่มเป้าหมายได้
ทดลองใช้ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
รูปแบบ/หน้าต่างของระบบให้มีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ ใ ช้งาน  และเ พ่ิมเ ติมประเด็นความต้องการของประชาชน
ให้ครบถ้วนให้ปรากฎในระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ที่สุด  

– ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน ในไตรมาส 1 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ 
จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํ า นักงาน เลขา ธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

BR0305 จัดทําประมวลกฎหมายเพื่อ
ร ว บ ร ว ม ก ฎหม า ย เ ร่ื อ ง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน 

 – สํานักงานฯ อยู่ระหว่างการสร้างความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ และรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามข้อสั่งการของ
รองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) ก่อนเสนอร่างฯ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

สาเหตุที่ล่าช้า : 
การ ดํ า เ นินการจั ดทํ าประมวลกฎหมายตามบท บัญญั ติ ขอ ง
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทํากฎหมายและกฎฯ มีความยุ่งยาก/ซับซ้อน 
หากเร่งรีบออกกฎหมายดังกล่าว จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน และ
ประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรองนายก รัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เค รืองาม )  ในฐานะรัฐมนตรี เจ้ าสั งกัด  จึ งสั่ งการใ ห้สํ า นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทําประมวล
กฎหมายแก่หน่วยงานที่ต้องดําเนินการให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน จึงจะ
ดําเนินการตามกระบวนการจัดทํากฎหมายต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํ า นั ก ง านคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0401 มีการให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้าขั้นตอน
การดําเนินงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม 

 – มีการยกร่างพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  พ . ศ .  . . . .  เ ป็ น ที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้รับ
หลักการ ร่างพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเพ่ือเสนอที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาใน
วาระที่ 3 ต่อไป  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม  

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องท่ี 

 – สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ 177/2564 เรื่อง การรับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญา
นอกเขตอํานาจการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ออกระเบียบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยรายงานประจําวันอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2564 โดยเป็นการทํางานผ่านระบบ Crime เพ่ือใช้ในการรับคํา
ร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตํารวจทั่ว
ประเทศ ทําให้พนักงานสอบสวนสามารถรับคําร้องทุกข์แม้จะเป็นคดี
ที่เกิดขึ้นนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และสามารถส่งคําร้องทุกข์ดังกล่าว
ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็วต่อไป  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

BR0403 การจัดหาทนายความอาสา
ประจําสถานีตํารวจให้ครบ
ทุกสถานีทั่วประเทศ 

 – สถาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565เพ่ือดําเนินการจัดหาทนายความอาสา
ประจําสถานีตํารวจ 1,482 สถานี ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 
2565 ได้รับจัดสรรทนายความอาสาเพิ่มเติม 53 สถานีตํารวจ
จากเดิม 150 สถานีตํารวจ เป็น 203 สถานีตํารวจ 

– สภาทนายความได้เปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รับบริการในช่องทางต่างๆ ได้แก่การร้องเรียนด้วยตนเองท่ี
สภาทนายความ ทางโทรศัพท์ ทาง e-mail ทางไปรษณีย์ หรือ
ร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัด กรรมการบริหารสภา
ทนายความภาค 1-9 

สาเหตุที่ล่าช้า : 
ขาดงบประมาณในการดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน : 
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงยุติธรรม
ควรหารือความเป็นไปได้ในการขอรับจัดสรรงบกลาง เพ่ือดําเนินการให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยตัว
ชั่วคราว 

 – มี ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ปิ ด ทํ า ก า ร ศ า ล เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า
คําร้องขอปล่อยช่ัวคราวในวันหยุดราชการ หรือคําแนะนําของ
ประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย
โดยประธานศาลฎีกาได้ออกคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับ
มาตรฐานกลางสําหรับการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

– สํานักงานศาลยุติธรรมได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ 

– ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้มีจัดระบบให้มีการปล่อยช่ัวคราวได้ทุกวัน
โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเ ร็ว ย่ิงขึ้นในศาลยุ ติธรรม
ทั่วประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 171 แห่ง และสํานักงานศาล
ยุติธรรมได้ทําสัญญาเช่าและติดต้ังอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
พร้อมระบบที่เก่ียวข้องสําหรับตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของ
บุคคลในการปล่อยช่ัวคราว (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา/
จําเลยในศาล จํานวน 3,352 เครื่อง เพ่ือใช้ในศาลยุติธรรม
ทั่วประเทศอีกด้วย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานยุติธรรม 

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุมและการ
สอบปากคําในการสอบสวน 

 – เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เ ร่ือง การบันทึกภาพ
และเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพ่ือเป็น
แนวทางในการบันทึกภาพและเสียง ในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0501 การสร้ างเกษตรมูลค่ าสู ง 
(High Value Added)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้มีการ

ดําเนินการดังน้ี 
– ส่งเสริมให้กลุ่มแปลงใหญ่มีกระบวนการมีส่วนร่วม ถ่ายทอดองค์

ความรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทําการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและ
รวมกันจําหน่าย และเพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต 
และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น โดยได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต และการเช่ือมโยงตลาด
แล้วจํานวน 2,895 แปลงการบริหารจัดการนํ้าอยู่ระหว่างดําเนิน
โครงการด้านชลประทานจํานวนรวมกว่า 9,224 รายการงาน 

– ก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท จํานวน 280 แห่ง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 269 รายการโดยมีพ้ืนที่ชลประทานได้รับ
การบริหารจัดการแล้ว 11.34 ล้านไร่ ปริมาตรเก็บกักนํ้า เพ่ิมขึ้นแล้ว 
47.72 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นแล้ว 121,555 ไร่  

– อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของรัฐเช่ือมโยงการทํางานผ่านศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ 
(National Agricultural Big data Center : NABC) เพ่ือให้ข้อมูล 
Big Data ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวคุณภาพสูง  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการ

ดําเนินการ ดังน้ี 
– พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จํานวน 240 ราย 
วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและพัฒนาจุดเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความโดดเด่น จํานวน 30 แหล่ง 

– โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(Creative and Cultural Tourism) ได้มีการคัดเลือกชุมชนตาม
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือดําเนินโครงการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่ง
เทวี อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และ ชุมชนไร่กร่าง อําเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และได้จัดกิจกรรม Online Co-Creation 
Workshop เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเท่ียว ร่วมกับชุมชน
บ้านโป่งเทวี จังหวัดเชียงราย ชุมชนไร่กร่าง จังหวัดเพชรบุรี และ
หน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบันการศึกษา 
ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 

– การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม กรมการปกครองได้รวบรวมความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

27



แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

และข้อสังเกตต่อร่างกฎกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้มีความเรียบร้อย
สมบูรณ์ ก่อนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจ
โรงแรมและกระทรวงมหาดไทย ตามลําดับต่อไป 

– กรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับเรือ
สําราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้น
อากร โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักท่องเท่ียวซึ่งนํา
เรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวมทั้งผลักดันการขอขยายเวลาการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) 
เ ป็นเวลา  1 ปี  และได้มีการดําเ นินการต่อยอดเ พ่ือส่ ง เส ริม
อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช โดยอยู่ระหว่าง
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
ในการผลักดันให้คนประจําเรือสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 180 วัน 
(เดิม 30 วัน) และสามารถขอขยายได้อีก 180 วัน 

BR0503 ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส ข อ ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 
 
 
 
 

 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
– การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME บสย. ดําเนินโครงการค้ําประกัน

สินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) 
วงเงินค้ําประกัน 25,000 ล้านบาท โดยวงเงินอนุมัติค้ําประกันสะสม 
ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 จํานวน 23,361 ล้านบาท ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายสะสมถึง ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (จํานวน 
7,500 ล้านบาท) อยู่จํานวน 15,861 ล้านบาทและมีจํานวนลูกค้า 
SMEs จํานวน 193,028 ราย ได้รับสินเช่ือจากสถาบันการเงินจาก
การคํ้าประกัน 23,455 ล้านบาท ซึ่งช่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 
598,999 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนจากการนําสินเช่ือ
ดังกล่าวไปประกอบธุรกิจ 173,859 ราย 

– ส่ง เสริม  SME นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการดําเนินธุรกิจ
โดยวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับ
ผู้ประกอบการ อบรมออนไลน์ด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
รวมถึงพัฒนา SME ด้วยระบบ BDS โดยจัดทําระบบเพ่ือรองรับ
การข้ึนทะเบียนหน่วยงานบริการธุรกิจและผู้ประกอบการ 

– สสว. ดําเนินงานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. (ระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ) โดยอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับ MSME 
ในมิติต่างๆ เพ่ือตอบสนองการใช้งานของระบบ 

– พัฒนาระบบนิเวศด้วยการจัดทําฐานข้อมูลด้าน SME พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนและพัฒนาช่องทางการจําหน่ายทาง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดทําสื่อการเรียนรู้และ platform
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ 

BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการคา้
แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง ไ ท ย 
ใ น ภ ูม ิภ า ค ( Regional 
Trading/Investment 
Center) 
 
 

 กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการดําเนินการ ดังนี้
– เร่ งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้า

ข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย และบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทยโดยอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความเข้าใจฯ และคาดว่าจะ
สามารถลงนามได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN 
Transport Ministers Meeting : ATM) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2565 ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเดินทางของประชาชน
ระหว่างสองประเทศต่อไป(กรมการขนส่ง/กระทรวงการต่างประเทศ) 

– จัดทําท่าทีของประเทศไทยต่อการลงนามในอนุสัญญาพหุภาคี
เพ่ือดําเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญา เพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในการป้องกันการกัดกร่อน ฐานภาษีและโอนกําไรไปยังประเทศที่มี
อัตราภาษีตํ่า ผลจากการเข้าร่วมอนุสัญญาพหุภาคีฯ ส่งผลให้
ประเทศไทยโดยกรมสรรพากรสามารถแก้ไขอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้
ทําไว้กับต่างประเทศได้หลายฉบับในคราวเดียวได้ ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (กรมสรรพากร) 

– มีการดําเนินการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า 
(DG TRADE) เพ่ือเตรียมการฟ้ืนการเจรจาจัดทํา FTA ไทย-สหภาพ
ยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล รวมถึงได้ประชุมหารือกับผู้แทน
จากกระทรวงการต่างประเทศ  เกี่ ยว กับร่ าง เอกสาร  Joint 
Understanding ในประเด็นการคุ้มครองการลงทุนและกลไกระงับ
ข้อพิพาท (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงพาณิชย์ 

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
– สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) ดําเนินงานที่เก่ียวกับการพัฒนาและยกระดับ
ทักษะกําลังคน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําระบบกลางในการ
สร้างคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการโดยการจัดทํา Skill mapping เพ่ือใช้ในการปรับหลักสูตรให้
มี Skill ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและภาคบริการ และ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรว งกา ร อุ ดมศึ กษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

นวัตกรรม (อว.) สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
– กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการเสริม

สมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งได้ มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เป้าหมาย
ที่ได้รับ 6,360 คน มีผู้เช้ารับการฝึกแล้วจํานวน 4,835 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.02 ของเป้าหมายทั้งหมด มีผู้จบฝึก 4,112 คนคิดเป็น
ร้อยละ 85.05 ของผู้เข้ารับการฝึก 

– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้จัดทําประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ทั้งน้ี 
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
(1) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
(2) ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ ภาคใต้ 1 (3) ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 2 ได้ดําเนินการจัดอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ และมีผู้ป่านการอบรมแล้วจํานวน 188 ราย
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้
ได้ตามเป้าหมาย 

 – หยุดย้ังการทําลายป่าคงสภาพ และยึดคืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า 
7,743 ไร่ จากเป้าหมายไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ โดยมี เครือข่าย
ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 1,000 หมู่บ้าน จุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ 
VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี
ย้อนหลัง 10,728 จุด จัดต้ังและพัฒนาป่าชุมชน 427 ป่าชุมชน  
ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน 250 ป่าชุมชน พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา จํานวน 13 แห่ง และมีกล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว จํานวน 24,566,900 ล้านกล้า  

– ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเน่ือง 241 ครั้ง โดยได้วิเคราะห์ครอบคลุมพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่รับผิดชอบ มากกว่าร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ การแจ้งเตือน
ผลการติดตามการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีความถูกต้อง
ร้อยละ 85 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ ตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอย
การใช้ประโยชน์ จํานวน 14 แปลง เน้ือที่ 54.95 ไร่  

– พัฒนาและขยายระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่
อนุรักษ์ 213 แห่ง ในพ้ืนที่ 19 กลุ่มป่า โดยมีการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพครอบคลุมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ และคณะทํางานติดตามประเมินผล ออกตรวจติดตามผล
การดําเนินงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ 8 แห่ง 

– การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟ้ืน) ผืนป่าชายเลนได้ดําเนินการแล้ว
รวมจํานวน 33 คดี  และได้ดําเนินการรื้อถอนพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก
ทําลาย แล้วเสร็จ 19 แปลง รวมท้ังได้ตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิใน
ที่ดินป่าชายเลนแล้วกว่า 200 แปลง 

– ดําเนินการลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า จํานวน 38 
พ้ืนที่  

– จัดต้ังจุดสกัด เพ่ือสกัดก้ันการบุกรุกพ้ืนที่และลาดตระเวน ตรวจ
ปราบปรามป้องกันการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์
ป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 125 จุด
ได้แต่งต้ังคณะทํางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมป้องกันรักษาป่า
แบบบูรณาการ และคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม และจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จํานวน 9 รุ่น
และสนับสนุนงานเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จํานวน 30 หมู่บ้าน 

– เน้ือที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพ่ือจัดที่ดินทํากินให้
ชุมชน โดยเป็นเน้ือที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้
ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

31



แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

จํานวน 22,236 ไร่ และเน้ือที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสํารวจสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือจัดทําข้อมูลที่ดิน จํานวน 13,624 ไร่ จากเป้าหมาย จํานวน 
50,000 ไร่  และมีหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพ้ืนที่ เพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน จํานวน 
2,008 หมู่บ้าน   

– สํ า ร วจ รั ง วั ด พ้ืนที่ แ ละจั ดทํ า ฐ านและลงรู ปแปลง ในพื้ นที่
เพ่ือดําเนินการจัดที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลน 678 ไร่ 
27 ชุมชน 

– กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการก่อสร้างพ้ืนที่ก่อสร้างที่ 1 แล้วเสร็จ
และได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว
เพ่ือดูแลบํารุงรักษาและบริการจัดการนับต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 
2564  

– อบรมพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร 3,877 ราย
BR0602 การบริหารจัดการเขตทาง

ทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
 – กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการนําเส้นแบ่งเขตจังหวัดทางทะเล

และชายฝั่งไปหารือร่วมกับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล จนได้ข้อยุติ
แล้วรวม 20 คู่จังหวัด  

– อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํา ร่าง พ.ร.บ.กําหนดเขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....  ทั้งยัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทํากฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 77 วรรคสอง และรับทราบถึงเขตการปกครองของจังหวัด
ทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

– ดําเนินการจัดทําเน้ือหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับอุดมศึกษาแล้วเสร็จ และได้นําเสนอเน้ือหารายวิชา
ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่
เรียบร้อย และ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณานําไปบรรจุในหลักสูตร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงมหาดไทย  

BR0603 การบริหารจัดการน้ําเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 

 – ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานเรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2565 และอยู่ระหว่างดําเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงมหาดไทย 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0604 ป ฏิ รู ป ร ะบบกา รบ ริ ห า ร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบ
ตาพุด 

 – อยู่ระหว่างดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
ให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามค่าเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะ
ฉุ ก เ ฉิ น ด้ านสาธ า รณสุ ข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่เพื่อความ
ม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 มีการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุและโรค

อุบัติใหม่ (EID) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใต้
คณะทํางานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center : EOC) ในทุกเขตสุขภาพ โดยใช้
มาตรการ VUCA (Vacine, Universal, Covid Free Setting, ATK) 
และแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน 

2. มี (ร่าง) แผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
และแผนปรับปรุงโครงสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพและการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564 – 2565 เตรียม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป และอยู่ระหว่างการ
จัดทํา (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด 

3. มีฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพ่ือเป็น
ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข  

4. มีการดําเนินงานเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 

– จัดทําแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรสาธารณสุขที่สัมผัส
ผู้ป่วย COVID-19 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและ
ป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ในโรงพยาบาล และคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
รวมถึงการถอดบทเรียนจากชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT)  

– มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกัน
การติดเช้ือโควิด-19 ผ่านการจัดอบรมต่าง ๆ รวมถึงการลงพ้ืนที่
เพ่ือประเมินความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงพยาบาลและ
ผู้ปฏิบัติงานในการรับมือโรคติดเช้ือโควิด19 

– การดําเนินการรับอพยพชาวไทยจากยูเครนกลับไทยอย่างเป็น
ระบบ โดยวางแผนและออกแบบกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการ
จัดต้ังสถานท่ีกักกันและเสริมสร้างสมรรถนะการดําเนินงานด้าน
กักกันโรค ประสานและดําเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

– การปรับปรุงโครงสร้างการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
และความม่ันคงด้านสุขภาพ โดยจัดให้มีระบบตรวจจับคัดกรอง
โรคทางห้องปฏิบัติการ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมกับการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการขออนุญาตจัดต้ังสถานกักกัน (OQ) และมี
ระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุข 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพการป้องกันและดูแล
รั กษาโรคไ ม่ ติ ด ต่ อสํ าหรั บ
ประชาชนและผู้ป่วย 

 มีการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. นโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อใน

สถานที่ทํางาน มีการดําเนินโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทํางานใน
สถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) โดยจัดทํา
หลักสูตรผู้ นําสุขภาพในสถานที่ทํางาน ลดเสี่ยงโรค NCD และ
หลักสูตร Health leader ในสถานประกอบการ (สถานประกอบการ
สมัครใจเข้าร่วม 228 แห่ง) และโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
นโยบายในที่ทํางาน (Workplace Policy) มีการจัดสัมมนาเครือข่าย
เพ่ือพัฒนานโยบายสุขภาพในสถานท่ีทํางาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
รูปแบบการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ทํางาน โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน 26 
แห่ง  

2. การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

– มีการจัดทําเกณฑ์และรายละเอียดการคัดเลือกรูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับผู้ ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมี 24 หน่วยงาน ส่งผลงาน
เข้าร่วมคัดเลือก (ณ 31 มีนาคม 2565) และมีการจัดทําคู่มือแนว
ทางการดําเนินงาน NCD Clinic Plus รวมถึงเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ที่เพ่ิมประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และ
ป้องกันโรค NCDs พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

– การจัดงบประมาณของบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(P&P) เป็นหมวดเฉพาะ แยกจากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
รายหัวและงบสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐ และการประกาศให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต
ด้วยตนเองที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM) 
เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

– มีแนวทางบริหารจัดการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วยระบบ 
Tele Health อ้างอิงโมเดลที่ดําเนินการในปัตตานี (ปี 2564) ในการ
พัฒนาต่อยอดระบบบริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวิถี
ใหม่ 

3. การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคลในพื้นที่ 
มีการจัดทํา MOU กับกรมการปกครองส่วนท้องถ่ินและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
และสถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Station) และได้จัดทํา
หลักสูตรและชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสําหรับผู้นํา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดอบรมผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 4 ภาค 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

4. การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับบันทึกสุขภาพด้วยตนเอง 
(Personal Health Record) เช่ือมกับจุดบริการ Health station 
โดยนําร่องการเช่ือมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของ จ.บุรีรัมย์ และ
พัฒนาแอพพลิเคช่ัน H4U สมุดสุขภาพประชาชนเพ่ือคืนข้อมูล
สุขภาพโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงสําหรับประชาชนและ
ผู้ป่วย โดยนําร่องการใช้ใน 4 อําเภอในจ.บุรีรัมย์ 
– ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและลดอันตรายจาก

อาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ มีกรอบแนวทางการ
ควบคุมการตลาดและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สําหรับเด็ก และ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก 

BR0703 กา รป ฏิ รู ป ร ะบบบ ริ ก า ร
สุขภาพผู้สู งอายุ ด้านการ
บริบาลการรักษา พยาบาลท่ี
บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุ ข ภ าพตน เ อ ง ใ น ร ะบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

 

 การดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
– ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบ

บูรณาการมีการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการฯ และ
เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่เช่ือมโยงระดับ
พ้ืนที่  รวมท้ัง  พัฒนาระบบโปรแกรม  Long Term Care (3C)
เพ่ือรองรับการลงทะเบียนของผู้บริบาลผู้สูงอายุ และออกแบบ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

– การสร้าง/พัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ มีการจัดทําหลักสูตรการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสําหรับนักศึกษา
พยาบาล จํานวน 2 หลักสูตร และประสานสถานศึกษาพยาบาล 
พร้อมทั้งจัดทําคู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่จําเป็นของผู้สูงอายุ สําหรับ อสม. และสมาชิกในครอบครัว จํานวน
1 เรื่อง และหลักสูตร 

– พัฒนาและสร้างเส้นทางระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เครื่องมือที่
ใช้ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางสุขภาพ โดยมีการพัฒนา
รูปแบบ/กลไกการเ งินการคลัง เ ชิงนวัตกรรม  เ พ่ือสนับสนุน
การบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงสาธารณสุข 

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก อ ง ทุ น ที่
เ ก่ี ยวข้ อ ง ใ ห้ มี ความ เ ป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและย่ังยืนด้าน
การเงินการคลัง 

 การดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
– มีการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สํานกงานประกันสังคม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อน
การเพ่ิมสิทธิประโยขน์ด้าน P&P ที่จาเป็นและเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
P&P ในกลุ่ม Non-UC อย่างต่อเน่ือง 

– มีการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบังคับสําหรับ
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน
– มีการขยายการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเบิกจ่ายและบริการ

สาธารณสุขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ือง 
COVID-19 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มี
ระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ร ะห ว่ า ง หน่ ว ย ง า น แล ะ
ท้องถ่ิน 
 
 

 มีการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ประเด็นการอภิบาลระบบและกําลังคน มีการจัดต้ังเขตสุขภาพ

เพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เป็นส่วนราชการส่วนกลาง
ที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

2. ประเด็นการเงินการคลัง อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทําให้
สํานักงานเขตสุขภาพ สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง
เหมาะสม ในเบ้ืองต้นในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รวมท้ัง
มีการกําหนดให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อนุมัติให้สํานักงาน
เขตสุขภาพที่ 1-12 เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

3. ประเด็นข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ ได้มีแนวทางการดําเนินงาน 
ดังน้ี 
เขตสุขภาพท่ี 1 ทบทวนการประเมินมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ Region 
Health Information System 
เขตสุขภาพท่ี 4 ใช้ระบบ Ayutthaya Health Platform ในการ
เช่ือมข้อมูลผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพท่ี 9 ใช้ระบบ R9 Health ในการเช่ือมข้อมูลผู้ป่วยภายใน
เขตสุขภาพ  
เขตสุขภาพที่ 12 พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (HIE) สู่ 
PHR (R12 HIE)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0801 การพัฒนาระบบคลั งข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิ งรุกและการจัดการ Fake 
News 

 มีการดําเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
– ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News 

Center : AFNC) (ดศ . )  เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อ งของข้อมู ล 
ดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทําความผิด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับปัญหาข่าวปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Website, Line และ 
Facebook รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับ
ข่าวปลอม นอกจากนี้ได้มีการเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประกวดคลิปวิดีโอส้ันสําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

– การพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์
ภาครัฐเชิงรุก (กรมประชาสัมพันธ์) โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นํามาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดทําระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ 
Machine Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก ซึ่ง
อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่าง TOR 

– ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ พื่ อ ก า รป ร ะช าสั มพั น ธ์
(กรมประชาสัมพันธ์) โดยการใช้เครื่องมือ (ระบบ Social listening)
ในการติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ 
และติดตาม ตรวจสอบข่าวจากส่ือหลัก เพื่อกําหนดประเด็นข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุกผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

BR0802 การกํากับดูแลสื่อออนไลน์  มีการดําเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook 

Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อการแก้ปัญหาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคง (สถาบันพระมหากษัตริย์ ) และ
อาชญากรรมอื่น ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลกโซเชียล ซึ่งประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมบนส่ือออนไลน์ โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 มีคําส่ังศาลให้
ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จํานวน 149 คําส่ัง
ศาล และ เว็บไซต์ จํานวน 3,644 URLs 

2. ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65 ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

38



แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ  มีการดําเนินในส่วนที่เกีย่วขอ้ง ดังนี้  
– การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านการดําเนินการจัดหลักสูตร

ต้นแบบการรู้เท่าทันส่ือสําหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับผู้นํา เยาวชน โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึงการจัดทํา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน  

– การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ ได้มีการดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันส่ือ สามารถคิด
วิเคราะห์และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดทําส่ือวีดีทัศน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือ 

– การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
ที่รู้เท่าทันสื่อ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR0901 การมีระบบการออมเพ่ือสร้าง
หลั กประกั นรายได้หลั งวั ย
เกษียณท่ีเพียงพอและครอบ 
คลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและ
นอกระบบ 
 
 

 ได้มีการดําเนินในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
– การดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้ง โดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิก
กองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับการ
เกษียณอายุ และในส่วนของแนวทางการปรับกฎระเบียบกองทุนการ
ออมแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายของ
กองทุนการออมแห่งชาติ 

– ขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาโดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็น
สมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ
การเกษียณอายุ  และเมื่อ วันที่  6 สิงหาคม  2564 สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ไ ด้มีการประชุมเ พ่ือพิจารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ครั้งแรก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการคลัง 

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทาง
สั ง คมและคลั ง คว าม รู้ ใน 
ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถ 
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพท่ีตรงตาม
ความต้องการขอกลุ่มเป้าหมาย 

 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดจั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
ประธานคณะทํางาน เพ่ือจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลที่อ ยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
นอกจากน้ีไ ด้มีการดําเนินโครงการเ พ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ กรมการปกครอง
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงมหาดไทย  

BR0903 การปฏิรูปการข้ึนทะเบียน 
คนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ไ ด้รับสิทธิ ส วัส ดิการและ
ความช่ วย เหลื อ ไ ด้อ ย่ า ง
ครอบคลุม และท่ัวถึง 

 มีการดําเนินในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้
– ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒน า คุ ณภ าพ ชี วิ ต คุ ณภ าพคน พิ ก า ร

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปฯ ในหลายประเด็น 
อาทิ การปรับคํานิยาม "คนพิการ" ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานสถิติแห่งชาติ การปรับปรุงประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 โดยทบทวนการกําหนดประเภท
ความพิการให้มีคํานิยามเป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดทําระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการ คนพิการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ กรมการปกครอง สปสช. ผ่านระบบฐานข้อมูลบุคคล Linkage 
Center กรมการปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยเช่ือมโยงข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

เพ่ิมเติม ภายในปี (2565) 
– ทบทวนการจัดทําระบบการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการ

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของกรม
การปกครอง และมีแผนการขยายหน่วยงานเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ิมเติม 
ภายในปี 2565 ประกอบด้วย กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงการคลัง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมสรรพากร และ
กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ

BR0904 การสร้างกลไกที่เ อ้ือให้เกิด
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง 
 
 
 

 มีการดําเนินในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้
–  ได้ดําเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ

ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ 

– ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสําหรับคณะกรรมการชุมชนใน
รูปแบบ e-book

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงมหาดไทย  

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน 

 มีการดําเนินในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้
– สํ า นักงานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแ ห่ งชา ติ  (สคทช . )

และหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ ได้แก่ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหารจัดการที่ดิน 
(องค์การมหาชน) ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบเป้าหมาย 

– ย่อยทั้ง 5 เป้าหมายย่อย เป็นไปตามแนวที่กําหนดไว้ โดยการเป็นไป
ตามแผนที่ได้เสนอไว้ มีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกร
รายย่อย และผู้ ด้อยโอกาสกิจกรรมปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรและ
ประชาชน ดําเนินการโดย ส.ป.ก. และการดําเนินการสํารวจข้อมูล 
และปรับปรุงราคาประเมินที่ ดินกรุงเทพฯ และในภูมิภาคซึ่ ง
ดําเนินการโดยกรมธนารักษ์ 

– ปัจจุ บัน ส .ป .ก .  ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2532 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
ที่ 36/2518 เร่ือง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขต ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
ผ่านความเห็นชอบโดยเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํ า นั ก ง านคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ 
One-Stop-Service 
ด้านกิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง 

 – ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการ
ไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และ
เอกสารการขอรับใบอนุญาต  

– ออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือการอนุญาตแบบ OSS เพ่ือรองรับการปลด 
ร.ง.4 (ลําดับที่ 88) แล้วเสร็จจํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดทํารายงานสิ่งแวดล้อมสําหรับการประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) (2) ระเบียบว่าด้วย
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วสําหรับโรงไฟฟ้า และ 
(3) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาสถาน
ที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สําหรับการออกใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้า อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  

– การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สําหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุก
ประเภทเช้ือเพลิง/ระบบจําหน่ายไฟฟ้า/จําหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ 
EV Charging Station ด้วย : โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC 
และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง 
IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ ง่ายขึ้น (User-
friendly) 

– การลงนาม MoU ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 2 ฉบับ (1) เร่ือง 
แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอ่ืนเพ่ือ
ประกอบกิจการพลังงานระหว่าง กกพ. และ มท. แล้วเสร็จ (2) เรื่อง
การกํากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. โดยอยู่
ระหว่างดําเนินการ 

– การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบ (COD) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจติดตามการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing Scheme) ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพ่ือให้แสดงผลข้อมูลการตรวจติดตาม
แบบ Real Time และสืบค้นข้อมูลการตรวจติดตามผ่านช่องทางที่เป็น 
web-based พร้อมทั้งแสดงผลบนอุปกรณ์ผ่าน Smart Devices

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงพลังงาน  
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ 

 – จัด ต้ั งศูน ย์สารสนเทศพลั ง งานแห่ งชา ติ  (National Energy
Information Center : NEIC) เป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน  

– จัดทําข้อมูลรายงานสถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้า
นอกระบบ 3 การไฟฟ้า โดยนําเสนอในรูปแบบ Interactive 
Dashboard จํานวน 3 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การใช้และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ (2) การกระจายตัวของการผลิต
พลังงานไฟฟ้านอกระบบ และ (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้านอก
ระบบในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดทําคู่มือการใช้งานข้อมูล 
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
(http://neic.eppo.go.th) 

– จัดทํา “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สําหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” เพ่ือดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือช่วยวิเคราะห์และแสดงผล
ในลักษณะ Data Visualization

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงพลังงาน 

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัด
ก า ร พ ลั ง ง า น  ( ESCO) 
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 – จัดทําร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ และร่างแนวทางปฏิบัติทางด้าน
เทคนิค (Code of Practice) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับ
ข้อมูลตามความเห็นหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

– จัดทํา Roadmap แผนการดําเนินงาน มาตรการ ESCO ภาครัฐ 
เพ่ือติดตามอย่างต่อเน่ือง โดยสํานักงบประมาณเห็นชอบแนวทาง
ต้ังงบ บนหลักการ unit cost และโครงการนําร่องบริษัทจัด
การพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงพลังงาน 

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 
เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้าง
ฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New 
S-Curve) 

 – ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพ้ืนที่
ทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ  

– หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน
ด้านปิโตรเคมี รวมท้ัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและสิทธิประโยชน์สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีในพ้ืนที่ EEC  

– การดําเนินงานระยะต่อไป เมื่อได้ข้อสรุปจากแนวทางมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว ในพ้ืนที่ 
EEC แล้ว จะได้มีการนําแสนอต่อต่อรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติไตรมาส 3 ของปี 2565 ต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สํ า นั ก ง านคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มการแข่งขัน 

 – จัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สําหรับการจัดทํา
แผน PDP2022 และจัดทํา/ทบทวนสมมติฐานเพ่ือใช้ในการจัดทํา
แผน PDP202 

– คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ มติเห็นชอบ (1) หลักการและแนวทางการจัดทําค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสําหรับประกอบการจัดทําแผน 
PDP2022 (2) ผลการพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากรณี
ปกติ (Business as usual : BAU) สําหรับนําไปประกอบการจัดทํา
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่าง ๆ สําหรับการจัดทําแผน 
PDP2022 (3) หลักการการจัดทําแผน PDP2022 

– ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสําหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ดําเนินศึกษาการปรับปรุง
ระบบส่งและระบบจําหน่ายให้มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission 
and Distribution) แล้วเสร็จ 

– จัดทําแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขันในระยะทดลอง - นําร่อง พ.ศ. 2564 – 2567 

– ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําข้อกําหนด
ก า ร เ ปิ ด ใ ช้ ร ะ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล ที่ ส า ม
(TPA Framework Guideline)  

– ดําเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทําแผนบูรณาการการลงทุน
และดําเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และ
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงพลังงาน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนได้ด าเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
ตามแผนโครงการ ขั้นตอนด าเนินงาน และกิจกรรมหลัก ตามคู่มือการ
ขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน โดยปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมาย 6 
จังหวัด 145 ต าบล สามารถด าเนินการได้ 17 จังหวัด 171 ต าบล/เทศบาล 
เป็นจังหวัดตามเป้าหมาย 6 แห่ง จังหวัดที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 
จ านวน 5 แห่ง และจังหวัดที่เพ่ิมเติม 6 แห่ง และเป็นต าบล/เทศบาลตาม
เป้าหมาย 145 แห่ง ต่อเนื่องจากปี 2564 จ านวน 24 แห่ง และเพ่ิมเติมอีก 
2 แห่ง ซึ่ งเป็นการด าเนินงานได้มากกว่าพ้ืนที่ เป้าหมาย โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
– มีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ หลักการ แนวทาง และผลลัพธ์ของการ

ด าเนินงานกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ในภาคประชาชน ได้แก่ประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจกับผู้แทนพ้ืนที่ด าเนินงานในระดับต าบล จังหวัด และ
เครือข่ายองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมระดับประเทศ 
ภาค และจังหวัดแล้ว และจัดระดับต าบลได้บางส่วน และภาครัฐ ได้แก่ 
พอช. และส านักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 1 ในจังหวัดที่มีการด าเนินงาน 17 จังหวัด และระดับต าบล 5 
แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนงานราชการทั้งส่วนกลางและ
ในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายภาค
ประชาชนประชุมร่วมกัน จึงท าให้ลดภาระของภาคประชาชนในการ
อธิบายหลาย ๆ หน่วยงานในพ้ืนที ่

– มีการจัดตั้งคณะท างานของภาคประชาชน (ผู้ก่อการดี) เพ่ือเป็นกลไก
หลักในการด าเนินงาน ซึ่งประชาชนด าเนินการคัดเลือกและจัดตั้งกันเอง 
ด าเนินการในระดับจังหวัดครบแล้ว ระดับต าบล/เทศบาลด าเนินการได้
ส่วนมากและจะครบถ้วนในเดือนเมษายน นอกจากนี้ผลจากการหารือ
ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. 
พอช. และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
ระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน 
โดยมีองค์ประกอบทั้งผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ และมีบางจังหวัดไป
ด าเนินการในระดับอ าเภอ 

– การจัดท าแผนปฏิบัติการ ในระดับจังหวัดมีประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
แกนน าแล้วและมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ และในระดับต าบล/
เทศบาลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่
ควบคู่กับการหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน  

– การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและขยายความร่วมมือกับ
ภาคีพัฒนา 

– การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักตามคู่มือและตามความเหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนที่ในการด าเนินการตามกิจกรรมหลักในคู่มือ ประกอบด้วย 4 
กลุ่มกิจกรรมหลัก คือ การสร้างจิตส านึกและการรับรู้ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ การสร้างพ้ืนที่ในการเปิดเผยโปร่งใส การสร้างธรรมาภิบาลของ
เครือข่ายภาคประชาชน และการเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้
แจ้ งเบาะแสการทุ จริ ตที่ มี
ประสิทธิภาพ 


– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ประชาชนเข้าข้อมูลสาธารณะได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขออยู่ระหว่าง
การน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือพิจารณา
อีกครั้งก่อนส่ง สลค. ตามข้อสั่งการของ ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) 

– จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and 
Appeal) อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ สรุปการด าเนินงานของกิจกรรม 

– พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย 
และการจัดท าระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างครบวงจร อยู่ระหว่างการมอบหมายส านักสืบสวนและ
กิจการพิเศษและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันออกแบบหน้าจอ
ระบบการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกทางเว็บไซต์ 
และทางทางเจ้าหน้าที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลทั้ง 2 ระบบ และ
น าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์แรกของต้นเดือน
เมษายน 2565 

– การพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนและคดีที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. รับไว้ด าเนินการ อยู่ระหว่างการออกแบบระบบในการติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

– จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP 
Law) ปัจจุบันได้มีการประมวลผลการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้วและส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

สาเหตุที่ล่าช้า : รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการ
ให้น า ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กลับมาเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารฯ อีกครั้ ง ก่อนเสนอรัฐสภา เดิมคาดว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 แต่มี
การเลื่อนก าหนดการประชุมเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน : รัฐบาลควรให้ความส าคัญและเร่งรัด
ในการขับเคลื่อนการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

BR1103 กา รพั ฒนากร ะบวนกา ร
ยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส  
ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  ใ น ก า ร
ด าเนินคดีทุจริตทั้ งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

 – ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
การศึกษาการก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

– การจัดท า/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

เพ่ือให้การก าหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดีเป็น
มาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของ กฎหมาย อยู่ระหว่างเสนอ
แต่งตั้ง (1) คณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของของกระบวนการยุติธรรมในการ
ด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (2) คณะท างานศึกษาการ
ก าหนดมาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาด าเนินคดีทุจริตของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

– การปรับปรุงการเชื่อมระบบฐานข้อมูลในส่วนของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  และส านักงาน ปปง. ได้มีการประชุมหารือทบทวน
รายละเอียดข้อมูล ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ 

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 
 

 – ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนา
ระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) เสร็จสิ้นแล้ว และได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy ไปยัง ศปท. 
ประจากระทรวงตามหนังสือเวียนที่  ปป0010/ว 78 ลงวันที่  21 
มกราคม 2565 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

– ส านักงาน ป.ป.ท. ติดตามการด าเนินงานรวมทั้งสรุปปัญหาและ
อุปสรรค และรายงานปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมผ่านระบบ 
Thailand big rock แล้ว 

– ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ชี้แจ้งและให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ให้กับส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรับตามที่ได้ร้องขอมายังส านักงาน ป.ป.ท. 

– ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป 0010/ว7 ลงวันที่ 14 มีนาคม 
2565 เรื่อง รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No 
Gift Policy แจ้งให้ ศปท.ประจากระทรวง รวบรวมรายงานฯ ของ
หน่วยงานในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 และแจ้งมายัง
ส านักงาน ป.ป.ท. ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนตามวงรอบที่ก าหนด 

– จัดท าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งโดยระบบคุณธรรมในภาครัฐ
เพ่ือใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม ส านักงาน ก.พ. ได้
ศึกษาแนวปฏิบัติในการนาระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และได้น าเสนอผลการศึกษาต่อ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการด าเนินการที่ผ่านมา 

ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 
– อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติให้แก้ไข มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

สาเหตุที่ล่าช้า :  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้แก้ไข มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน : 
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเร่ งรัดการปรับปรุ งแก้ ไข มาตรา 130 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป   

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 – ส านักงาน ป.ป.ท. เสนอแนวทางการด าเนินการตาม “คู่มือการประเมิน
ความตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่” ต่อ นายกรัฐมนตรี และ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 
2565 ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบ 

– ส านักงบประมาณด าเนินการวิ เคราะห์  แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการที่หน่วยงานภาครัฐส่ง
มาพร้อมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง 
สงป. แจ้งว่า ณ 4 มี.ค.65 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งแผนบริหารความ
เสี่ยง มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจ านวน 14 กระทรวง 31 
หน่วยงาน 261 โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1201 การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึ กษา
ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

 – เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น (ไม่รวมเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในปี
การศึกษา 2563) มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ 
ร้อยละ 75.15 ซึ่งถือว่าอยู่ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 80 เล็กน้อย  

– การป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ มีการเพ่ิมระบบติดตาม
เฝ้าระวังนักเรียนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกนอกระบบการศึกษา 
และมีการพัฒนาเคร่ืองมือและระบบบูรณาการการทํางานการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
ที่สนับสนุนกลไกการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด การติดตาม
ความคืบหน้า และการมีส่วนร่วมของสังคม 

– ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์
ที่จําเป็นต่อการทํางาน มีการสํารวจทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Adult Skills 
Survey) แก่แรงงานอายุ 15-64 ปี ทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้
ดําเนินการแบบสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เป็นภาพตัวแทนในระดับภูมิภาค 
(รวมพ้ืนที่ EEC) และระดับประเทศ ซึ่งได้มีการออกแบบการสํารวจ 
การอบรมแนวทางการออกแบบทดสอบ การลงพื้นที่ การดําเนินการเก็บ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และสามารถจะได้เห็นผลและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในเดือนตุลาคม 2565  

– ระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีการ
เช่ือมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่เข้ามาสู่ระบบการคัด
กรอง (PMT) โดยได้มีระบบการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ือง และได้นําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลผู้มี
รายได้น้อยของกระทรวงการคลัง และการส่งต่อข้อมูลของนักเรียน
กลุ่มยากจนพิเศษ/ด้อยโอกาส ไปยังหน่วยงานที่สามารถรับช่วงต่อ
ในการดูแล เช่น กยศ. (นักเรียนมัธยมปลาย/เทียบเท่า) และ ทปอ. อว. 
(ในกลุ่มที่เข้าเรียนอุดมศึกษา) รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ต่าง ๆ เพ่ือระดมความช่วยเหลือ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
 

BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

– การพัฒนาแบบวัดแววความสนใจในอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลส่งเสริมการดําเนินงาน
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 

– หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก โดยพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง จัดทําคู่มือการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน
พัฒนาผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากร
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)  

– การจัดการเรียนการสอนที่ม่งเน้นให้ผู้ เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

สร้างสรรค์การเรียนรู้ ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านการอบรม การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ภายใต้
โครงการ EDU-Port ประเทศญี่ปุ่น “โครงการนําร่องการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ในประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย” ยกร่างกรอบโครงร่างเอกสารแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะระดับปฐมวัย พิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความสอดคล้องเช่ือมโยง และปรับปรุง (ร่าง) 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา
และพลศึกษา การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ และประชุม
เชิงปฏิบัติการวิพากษ์ และปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

– การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ และการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมีการยกร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการวัด
และประเมินคุณภาพระดับช้ันเรียนเพ่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning)  

– แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล มีแผนการใช้แพลตฟอร์ม PISA-Style 
Online Testing สําหรับผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุกแห่ง เพ่ือการประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และ
ด้านการอ่าน

BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

 – การจัดต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

– การปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ 

– การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงาน
ของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา และพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

– กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูสายสามัญและอาชีวะ ซึ่งคุรุสภาได้จัดทํา
กรอบสมรรถนะวิชาชีพแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรอประกาศบังคับใช้
เป็นข้อบังคับของคุรุสภา 

– การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอยู่ระหว่าง การจัดทํา (ร่าง) กรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาชีพครู และ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาชีพครู แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 60 พร้อม
ทั้งได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการยกร่างกรอบสมรรถนะและ
รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาชีพครู

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

– สพฐ. อยู่ระหว่างดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศตามมาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐาน
วิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21   

– สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) การเลื่อนวิทยฐานะของครูได้ประกาศออกเป็นกฎหมายแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน
วิทยฐานะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้น
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ต็ ม
รูปแบบ นําไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 

 – พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
อ่ืน ๆ  

– ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การฝึกงานหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
การอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ และ
ประกาศใช้ต่อไป  

– ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและท้องถิ่น 

– สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
อ่ืน ๆ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา 

– บริหารจัดการสถานศึกษาที่เข้าร่วมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา โดยมีการดําเนินการจัดต้ังศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 15 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงศึกษาธิการ 

BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาลของ
สถ า บัน  อุ ด มศึ กษ า เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างย่ังยืน 

 – ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC
ที่สนับสนุนให้คนไทยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

– การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank System) เพ่ือรองรับ
การเก็บใบประกาศนียบัตรที่ได้จากผู้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC 
(Digital Certificate) และเก็บเอกสารรับรองผลการเรียน (Digital 
Transcript) 

– ดําเนินยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

– การพัฒนาระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากําลังคน อยู่ระหว่างการ
จัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษาแบบ Demand-
side Financing ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรว งกา ร อุ ดมศึ กษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

 – ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความ
เป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

– การจัดสัมมนาเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และ
หลักความเสมอภาค 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1301 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่าน
กา รป ฏิ รู ป อุ ตส าหก ร รม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การขับเคลื่อน 

 – ชุมชนท้องถ่ินคุณธรรมต้นแบบ โดยได้มีการรวบรวมและคัดเลือก
ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม รวมท้ังได้จัดทําหนังสือองค์
ความรู้ถอดบทเรียนฯ 

– การจัดทําเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ รวมทั้ งได้การคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์
คุณธรรมอวอร์ด  

– การจัดทําและพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย
พอเพียง วินัย รับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู 

– การทดลองการดําเนินงานระบบเครดิตสังคมใน 2 รูปแบบ 
คือ หมู่บ้านหรือครัวเรือน และเชิงพ้ืนที่ (Area Based) โดยจะ
ดําเนินการถอดบทเรียนของพ้ืนที่นําร่อง Social Credit ต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 
 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และ
เศ รษฐ กิจชุ มชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

 – การพัฒนาการเรียนรู้ โดยได้มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ นอกจากน้ีได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในรูปแบบ VR และ AR รวมทั้ง
ได้มีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบคลิปองค์ความรู้ 
Infographic/LIVE Talk ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย  

– การขับเคลื่อนการปลดล็อกการใช้อาคาร สถานท่ีเพ่ือสนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

– การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม โดยการกระตุ้นและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT) สู่สากล รวมท้ังได้มีการเปิดพ้ืนที่ ใ ห้กับความ
สร้างสรรค์การแสดงสินค้าและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้แรง
บันดาลใจจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม 

– อยู่ระหว่างการจัดทําสถิติ ดัชนี ตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิต
ทางการกีฬา และการออก
กําลังกายอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพ 

 – การส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและ
ท้องถ่ิน โดยได้มีการพัฒนาลานกีฬาในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งจะมีการนํา
ร่องในจังหวัดตรัง และราชบุรี รวมท้ังขับเคลื่อนกิจกรรมอ่ืน ๆ 

– การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา อาทิ การพัฒนา
ทักษะผู้ตัดสิน และการจัดทําเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  

– การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐาน 
– ห้องเรียนกีฬา โดยได้มีการกําหนดให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง และ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงเรียนนําร่อง และอยู่
ระหว่างจัดทําหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หมายเหตุ :  เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้      ล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

กิจกรรม Big Rock สรุปการดําเนนิการทีผ่่านมา 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกําลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 
 
 

 – การพัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพ่ือระบบการพัฒนาและ
ยกระดับสมรรถนะกําลังคนของประเทศไทย ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง  

– การพัฒนาร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ าน กํ าลั ง คนของประ เทศ
ในรูปแบบของระบบ E-Workforce Ecosystem โดยปัจจุบันได้มี
การเช่ือมโยงการแลกเปล่ียนฐานข้อมูล (API) ร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ด้านแรงงาน และการศึกษา และอยู่ระหว่างการจัดงานแถลงข่าว
ระบบ EWE และการลงนาม MOU การเช่ือมโยงข้อมูลฯ โดยได้
กําหนดให้จัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 นอกจากน้ียังได้มีการ
พั ฒ น า  Career & Education Guidance ร่ ว ม กั บ  Pearson 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม 
Motiva และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทประเทศ 

– การพัฒนา E-coupon for Learning โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือขอความร่วมมือให้ E-coupon for Learning 
อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพ่ือผลักดันให้แรงงานไทยเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการใช้ระบบ E-coupon ที่จะก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 
 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ 

 – การพัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับทักษะด้านดิจิทัล  

– การพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กําลังคนระดับสูงของ
ประ เทศ  (Talent Thailand) โดยไ ด้ เ ช่ื อม โยงข้ อมู ลความ
เช่ียวชาญ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่ียวชาญผ่าน 3 ระบบ  

– การจัดสรรทุนรัฐบาลในสาขาวิชาขาดแคลน หรือทุนนวัตกรรม
ดิจิทัล เพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ 

– การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยได้นําร่องโรงเรียนเมืองพัทยา 11 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพโดยปัจจุบันได้เปิด
ห้องเรียนเสริมใน 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1) กลุ่มแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข 2) กลุ่มวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม 3) กลุ่มบริหาร ผู้ประกอบการ การตลาด 
4) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) กลุ่มภาษาศาสตร์ 6) กลุ่ม
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์การแสง (ทัศนศิลป์)  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
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ความคืบหน้ากฎหมาย 
ภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 

 



สรุปสถานะของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
รอบเดือน มกราคม ถึง มนีาคม 2565 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

จ านวน
กฎหมาย 
(ฉบับ) 

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปปรับปรุงกฎหมาย  
สิ้นสุด มีนาคม 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
แล้ว
เสร็จ 

(1) 
หน่วยงาน 
ของรัฐ 
จัดท า 

ร่างฎหมาย 

(2) 
สลค.พิจารณา 
เพ่ือเสนอ ครม.

เห็นชอบ
หลักการ 

(3) 
สคก.ให้

ความเห็น 
ต่อร่างกฎหมาย 

(4) 
รัฐสภา

พิจารณา 
ร่างกฎหมาย 

ก่อน
ประกาศใช ้

รวมทั้งสิ้น 45 28 6 4 3 4 
1. ด้านการเมือง 2 2     
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 1    1 
3. ด้านกฎหมาย 5 1 2  1 1 
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 1    1  
5. ด้านเศรษฐกิจ 7 3 3 1   
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1     
7. ด้านสาธารณสุข 1   1   
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1 1    

9. ด้านสังคม 4 2  1  1 
10. ด้านพลังงาน 8 7    1 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10 9  1   

12. ด้านการศึกษา 1    1  
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1 1     

 
รายช่ือกฎหมายที่มีสถานะความคืบหน้าในการด าเนินงานดีขึ้นจากรอบรายงานที่ผ่านมา จ านวน 5 ฉบับ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 

รายชื่อกฎหมาย สถานะการด าเนินงานดีขึ้น 
จากรอบรายงานที่ผ่านมา 

ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ
วันท่ี 10 มีนาคม 2565) 

จาก ธ.ค.64  อยู่ในข้ัน (1) หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าร่างกฎหมาย 

สิ้นสุด มี.ค.65 อยู่ในข้ัน (5) ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ด้านกฎหมาย ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย จาก ธ.ค.64  อยู่ในข้ัน (1) หน่วยงานของรัฐ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 

รายชื่อกฎหมาย สถานะการด าเนินงานดีขึ้น 
จากรอบรายงานที่ผ่านมา 

และกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก จัดท าร่างกฎหมาย 

สิ้นสุด มี.ค.65       อยู่ในข้ัน (2) สลค.พิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) 

จาก ธ.ค.64  อยู่ในข้ัน (1) หน่วยงานของรัฐจัดท า
ร่างกฎหมาย 

สิ้นสุด มี.ค.65  อยู่ในข้ัน (2) สลค.พิจารณาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 

ด้านเศรษฐกิจ ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. .... 

จาก ธ.ค.64  อยู่ในข้ัน (2) สลค.พิจารณาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 

สิ้นสุด มี.ค.65  อยู่ในข้ัน (3) ส านักงานกฤษฎีกา 
ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 

ด้านพลังงาน ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party 
Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
(ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนด
การเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม 
(TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) * 

จาก ธ.ค.64  อยู่ในข้ัน (1) หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย 

สิ้นสุด มี.ค.65  อยู่ในข้ัน (5) ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ : * เป็นกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงระหว่างการจัดท าเล่มรายงานความคืบหน้าฯ ครั้งท่ี 15 
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หมายเหตุ : ขั้น 1 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
 ขั้น 2 : อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 
 ขั้น 3 : อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกษฎฎีกาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
 ขั้น 4 : อยู่ระหว่างรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้ 
 ขั้น 5 : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สถานะความคืบหน้าของกฎหมายทั้ง 45 ฉบับ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

รายช่ือกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ 

สถานะ ณ เดือน 
ธ.ค.64 มี.ค.65 

ด้านการเมือง ( 2 ฉบับ)   
1 ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 1 1 

2 ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 1 1 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (2 ฉบับ)   

3 พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 1 

4 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2565) 

1  5  

ด้านกฎหมาย (5 ฉบับ)   

5 ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 4 4 

6 ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 1 2 

7 ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  
(พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยประกาศบังคับใช้เมื่อวันท่ี 27 
พษฎภาคม 2564) 
 

5 5 

8 ร่างกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับท่ี ..) 1 2 

9 ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 

1 1 

ด้านกระบวนการยุติธรรม (1 ฉบับ)   

10 ร่างพระราชบญัญัตริะยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. ..... 4 4 

ด้านเศรษฐกิจ (7 ฉบับ)   

11 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 2 2 

12 พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 1 1 

13 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 1 1 

14 ร่างพระราชบญัญัตภิาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 1 1 

15 ร่างพระราชบญัญัตคิวามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 2 3 

16 พระราชบัญญัตภิาฎีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 2 2 

17 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 2 2 
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หมายเหตุ : ขั้น 1 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
 ขั้น 2 : อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 
 ขั้น 3 : อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกษฎฎีกาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
 ขั้น 4 : อยู่ระหว่างรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้ 
 ขั้น 5 : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รายช่ือกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ 

สถานะ ณ เดือน 
ธ.ค.64 มี.ค.65 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 ฉบับ)   

18 ร่างพระราชบญัญัติการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 1 1 

ด้านสาธารณสุข (1 ฉบับ)   

19 พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 3 3 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ฉบับ)   

20 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 1 1 

21 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดัการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 2 2 

ด้านสังคม (4 ฉบับ)   

22 ร่างพระราชบญัญัติกองทุนบ าเหนจ็บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 3 3 

23 แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมบีัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

1 1 

24 ร่างระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564) 

5 5 

25 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญตัิการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกฎตรกรรม  
พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจดัให้กับประชาชน 

1 1 

ด้านพลังงาน (8 ฉบับ)   

26 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 1 

27 ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธุรกิจ Energy Service 
Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 

1 1 

28 ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการตั้งงบ
ผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 

1 1 

29 ร่างแนวปฏิบัติและรา่งสัญญาจัดจา้งมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้าง 
ESCO ภาครัฐ 

1 1 

30 ร่างระเบยีบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี 

1 1 

31 ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบสง่และระบบจ าหน่าย  
(ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนด
การเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหแ้ก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันท่ี 3 พษฎภาคม 2565)  
 

1 5 

32 ร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
 

1 1 
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หมายเหตุ : ขั้น 1 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
 ขั้น 2 : อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 
 ขั้น 3 : อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกษฎฎีกาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย 
 ขั้น 4 : อยู่ระหว่างรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช้ 
 ขั้น 5 : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รายช่ือกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ 

สถานะ ณ เดือน 
ธ.ค.64 มี.ค.65 

33 ร่างระเบยีบและกฎเกณฑส์ าหรบัการส่งเสริมกจิการจ าหน่าย (Retail) 
 

1 1 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (10 ฉบับ)   

34 พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 และมาตรา 253 
** รองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการให้หนว่ยงานน าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารฯ 
กลับมา  ทบทวนเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

3 1 

35 การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส 1 1 

36 การปรับปรุงพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพษติมิชอบโดยการกระท า
อันเป็นการฟอกเงิน 

1 1 

37 การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. โดยให้น าเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพษติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. 

3 3 

38 การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผูร้่วมกระท าความผดิที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพษตมิิชอบ 

1 1 

39 การเร่งรดัการจดัท าพระราชกษฎฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพยส์ินและหนีส้ินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู ่เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผดิปกต ิ

1 1 

40 การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลในระบบคณุธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรค
สอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐด้วยระบบคณุธรรม 

1 1 

41 การเร่งรดัการจดัท า ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 

1 1 

42 
 

การปรับปรุงพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เนต็  
 

1 1 

43 การปรับปรุงระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงาน 
ของรัฐ 

1 1 

ด้านการศึกษา (1 ฉบับ)   

44 ร่างพระราชบญัญัติการศึกฎาแห่งชาติ พ.ศ. .... 4 4 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1 ฉบับ)   

45 ร่างระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน พ.ศ. .... 1 1 
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รายการ QR Code รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ คร้ังที่ 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 
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สํานกังานเลขานกุารของคณะกรรมการปฏริปูประเทศสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุง เกษม แขวงวัดโสมนัส962 ถนนกรุง เกษม แขวงวัดโสมนัส
เขตป�อมปราบศัตรู พ่าย กรุง เทพฯ 10100เขตป�อมปราบศัตรู พ่าย กรุง เทพฯ 10100
โทรศัพท์  02 280 4085 ต่อ 6221 - 41โทรศัพท์  02 280 4085 ต่อ 6221 - 41

โทรสาร 02 280 6384โทรสาร 02 280 6384
Email :  nscr@nesdc .go . thEmail :  nscr@nesdc .go . th

Website :  nscr .nesdc .go . thWebsite :  nscr .nesdc .go . th




