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บทน ำ 

ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ครั้งท่ี 18 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2565) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือรำยงำนต่อรัฐสภำทรำบทุกสำมเดือนตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

ส ำหรับกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
รอบเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2565 เป็นกำรรำยงำนฯ ครั้งที่ 18 นับตั้งแต่ที่รำชกิจจำนุเบกษำได้มีกำร
ประกำศใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2561 ต่อเนื่องมำจนถึงแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ ฉบับนี้ 
เป็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ รอบสุดท้ำย เนื่องจำกระยะเวลำของแผนกำรปฏิรูปประเทศได้สิ้นสุดลง  
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2565 โดยรำยงำนควำมคืบหน้ำใน
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ รอบเดือนตุลำคม - ธันวำคม 2565 มีสำระส ำคัญ 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 :  สรุปผลกำรด ำเนินกำรของแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้ำน ได้ประมวลผลกำรด ำเนินงำน 
ที่ผ่ำนมำ นับตั้งแต่แผนกำรปฏิรูปประเทศได้มีกำรประกำศบังคับใช้ในปี 2561 จนจวบสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 ซึ่งได้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ แล้ว โดยได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน ที่เป็น
รูปธรรมบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงไว้ดังนี้   
1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน เป็นไปตำมเป้ำหมำยของรัฐธรรมนูญฯ 

มำตรำ 257 และ 258 ที่ก ำหนดไว้ 
1.2 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยได้แสดงผลลัพธ์ 

ของกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน รวมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญที่ได้ด ำเนินกำรผ่ำน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือท ำให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยของผลอันพึงประสงค์ที่ก ำหนดไว้   

ส่วนที่ 2 :  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุงกฎหมำยกำรปฏิรูปประเทศ เพ่ือใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม
เร่งรัดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุงร่ำงกฎหมำยที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยเฉพำะกฎหมำยหน่วยงำนของรัฐอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย ให้แล้วเสร็จตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรพัฒนำประเทศต่อไป โดยจ ำแนกรำยกำรกฎหมำยไว้ดังนี้   
2.1 กฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ ำนวน 45 ฉบับ ส ำหรับรอบ 

เดือนธันวำคม 2565  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุงกฎหมำยให้แล้วเสร็จ จ ำนวน 10 ฉบับ 
จำกทั้งหมด 45 ฉบับ (ร้อยละ 22) โดยเป็นกฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเพ่ิมเติมจำกรอบ
รำยงำนที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และเป็นกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอีก 
35 ฉบับ โดยอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำของหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 22 ฉบับ 
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2.2  กฎหมำยที่วุฒิสภำเห็นควรให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัด จ ำนวน 10 ฉบับ โดยมีสถำนะกำร
ด ำเนินกำรสรุปได้ดังนี้ 1) เป็นกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย
จ ำนวน 3 ฉบับ 2) ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
เห็นชอบหลักกำร จ ำนวน 4 ฉบับ และ 3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำให้ควำมเห็นต่อ
ร่ำงกฎหมำย จ ำนวน 3 ฉบับ  

2.3  ร่ำงกฎหมำยปฏิรูปที่รัฐบำลแถลงไว้กับรัฐสภำ เม่ือวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยมี
สถำนะกำรด ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้ 1) เป็นกฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ประกำศบังคับใช้แล้ว 
จ ำนวน 3 ฉบับ 2) เป็นกฎหมำยที่หน่วยงำนของรัฐอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยจ ำนวน 
12 ฉบับ 3) เป็นกฎหมำยที่ยุติด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย จ ำนวน 2 ฉบับ และ  
4) เป็นกฎหมำยที่หน่วยงำนขอชะลอกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 ฉบับ  

ส่วนที่ 3  : กำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป  
หลังจำกแผนกำรปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2565 โดยได้ด ำเนินกำรปฏิรูป

ประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของรัฐธรรมนูญฯ ที่ก ำหนดแล้ว อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน
ของผลสัมฤทธิ์ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ทั้งหน่วยงำนรับผิดชอบหลักและหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 
จ ำเป็นต้องน ำประเด็นปฏิรูปประเทศมำด ำเนินกำรต่อเนื่องต่อไป ผ่ำนกลไกของแผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 
3 และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรสิ้นสุดของแผนปฏิรูป
ประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2565 มีมติรับทรำบผลกำรประชุมของคณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติในครำวประชุมครั้งที่  2/2565 โดยส ำนักงำนฯ ได้เชื่อมโยงประเด็นปฏิรูปประเทศกับ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และเป้ำหมำยระดับหมุดหมำยของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรในประเด็นกำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินกำร 
ที่ต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในที่สุด 
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ส่วนที่ 1 
สรุปผลการด าเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน 

 

  



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการเมือง  



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านการเมือง 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามาตรา 258 ก. ด้านการเมือง แล้ว โดยมีเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ  

(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจ และให้ประชาชน
ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง า ไม่ว่าด้วยทางใด มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

▪ มีชุดความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบหนังสือ จัดท า
เป็นหลักสูตร และมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Tool kit) ส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
โดยมีการน าหลักสูตรดังกล่าวจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชนทั่วไป และส าหรับเยาวชน ได้แก่  
1) จัดการอบรมวิทยากรเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน มีผู้เข้ารับการอบรม 1,975 
คน และจัดการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อน าความรู้ไปขยายผลเผยแพร่แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ  
มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 562 คน 2) เผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ านวน 49 
ศูนย์ เครือข่ายวิทยากร และเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 5,177 คน 
3) จัดท าสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิก และการผลิตสื่อ (Tool kit) เพื่อใช้ประกอบการ
อบรม และ 4) วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ น าไปขยายผลเผยแพร่ในพื้นที่กับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน 
ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขยายผลใน 17 จังหวัด มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 1,037 คน และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขยายผลใน 6 จังหวัด ได้แก่ 
พิษณุโลก สกลนคร แพร่ ชุมพร ตรัง และนครราชสีมา 

▪ การออกอากาศทางรายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว รายการวิทยุมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน
พระปกเกล้า สื่อออนไลน์ Facebook และ Webpage ต่าง ๆ  

▪ จัดท ารายงานผลส ารวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย  รายปี ในช่วง พ.ศ. 
2561 - 2564 เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 

▪ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 725 คร้ัง ผ่านสื่อโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5 สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียง
ทั่วประเทศ 73 สถานี และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

▪ จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใน
การเลือกตั้งเพิ่มขึ้น โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้มาลงคะแนนก่อนวัน
เลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2,364,587 คน จากจ านวนผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด  38,341,644 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.17 ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่ารอบการเลือกครั้งก่อนหน้าที่มีผู้มาลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งเพียงร้อยละ 4.75 

(2) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ มีแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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(3) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ 
ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ เช่น 

▪ มีแอปพลิเคชัน Civic Education เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

(4) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ เช่น 

▪ มีแอปพลิเคชัน ตาสับปะรด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือ
รายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

(5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จ านวน 50 จังหวัด ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความ
ปรองดองของคนในชาติ โดยมีความรู้ เข้าใจปัญหา และมีส่วนร่วมในการด าเนินการสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 5,410 คน 

▪ มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านการด าเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน 836 ต าบล 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 1 
เป้าหมาย ดังนี้ 
เป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความ
ม่ันคง ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และพรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันใน
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนรู้ถึงหลักความเสมอภาค หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเอง 
หลักนิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม สามารถแสดงออกทางการเมืองตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยสันติ
วิธีได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมลดลง  
มีความปรองดองสมานฉันท์ และเกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะที่เพ่ิมขึ้นนี้ ได้มีบทบาทส าคัญให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ยังเป็น
กลไกส าคัญที่ท าให้การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง พรรคการเมืองและนักการเมืองมี
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อนโยบายที่น ามาหาเสียงในการเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน 
และจะน ามา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ  โดยผลการประเมิน
สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้า 
ประจ าปี 2564 ปรากฎผลคะแนนรวมทั้งสิ้น 55.3 คะแนน โดยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 
(55.0 คะแนน) นอกจากนี้ ผลคะแนนดัชนีประชาธิปไตยประจ าปี 2565 (Democracy Index 
2022) ซึ่งจัดเก็บโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ประเทศไทยได้รับผลคะแนนรวม 
6.67 (อันดับที่ 55 ของโลก) มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 0.62 คะแนนจากปี 2564 และขยับอันดับโลก
ขึ้นมา 17 อันดับ จากอันดับที่ 72 ในปี 2564 (Democracy Index 2021) 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0101 BR0102 BR0103 BR0104 BR0105 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่ ง เสริมความรู้ทางการ เมื อง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันพระปกเกล้า 

(BR0101) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0102) 

การส่ ง เสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0103) 

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0104) 

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0205) 

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

 

หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR0101) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0101 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0101 : 

▪ มีชุดความรู้เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์  

▪ ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และทั่วถึงทุกพื้นที่  

▪ ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning หลักสูตร "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 

▪ ออกอากาศรายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว ออกอากาศรายการวิทยุ,มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน
พระปกเกล้า รวมถึงเผยแพร่ใน Facebook และ Webpage ของสถาบันพระปกเกล้า   

▪ การผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิก ประกอบเนื้อหาหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข" และการผลิตสื่อ (Tool kit) เพื่อใช้ประกอบการอบรมหลักสูตรฯ ที่ได้จัดท าขึ้นทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
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▪ จัดการอบรมวิทยากรเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่และส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน มีผู้เข้ารับการอบรม 1,975 คน 
และจัดการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อน าความรู้ไปขยายผลเผยแพร่แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ 
มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 562 คน 

▪ เผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ านวน 49 ศูนย์ เครือข่ายวิทยากร และเครือข่าย
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 5,177 คน 

▪ วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าไปขยายผลเผยแพร่ในพื้นที่กับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน 
ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขยายผลใน 17 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
1,037 คน และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขยายผลใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สกลนคร 
แพร่ ชุมพร ตรัง และนครราชสีมา 

▪ มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

▪ มีการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ  และราย
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท ารายงานผลส ารวจการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย รายปี 
ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0101 ที่ผ่านมา :  

▪ สถาบันพระปกเกล้า ได้ด าเนินการจัดท า เนื้อหาหลักสูตร “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ประกอบด้วย 1) เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขฉบับเต็ม และ 2) เนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับย่อ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) อ านาจการปกครองของ
ประชาชน (2) การใช้อ านาจประชาชน และ (3) บทบาทและสถานะของพระมหากษัตริย์ 

▪ สถาบันพระปกเกล้าได้ด าเนินการน าเนื้อหาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร  
"รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และน าเนื้อหาหลักสูตรขึ้นแพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์ e-Learning โฉมใหม่เพื่อรองรับหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข" และน าเนื้อหาหลักสูตรขึ้นแพลตฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาที่ 1  
บทน าสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชุดวิชาที่ 2 พื้นฐานประชาธิปไตย ชุดวิชาที่ 3 สิทธิหน้าที่
และการมีส่วนร่วมของพลเมือง และชุดวิชาที่ 4 สถานะ บทบาท พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเรียนจ านวน 4,000 คน จบการศึกษาอบรมจ านวน 3,562 คน ได้ด าเนินการน าผล
การจัดหลักสูตรน าร่อง (รูปแบบ Onsite) ไปพัฒนาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
ส าหรับประชาชนทั่วไป "หลักสูตรฝึกอบรมพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย" และ 2) หลักสูตร
ส าหรับเยาวชน "หลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"  

▪ สถาบันพระปกเกล้าด าเนินการจัดหลักสูตรน าร่อง เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่และ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ น าผล
การจัดหลักสูตรน าร่อง ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1,975 คน 
และผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ครบทุกวิชาแล้ว จ านวน 1,168 คน 

▪ สถาบันพระปกเกล้า ผลิตสื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1) ผลิตสื่อคลิปวีดีโอโมชั่นกราฟฟิก จ านวน 4 ตอน ประกอบเนื้อหา
หลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และน าขึ้นแพลตฟอร์ม
เรียบร้อยแล้ว 2) ผลิตคลิปแนะน าบทเรียน (Intro Course) จ านวน 5 คลิป และน าขึ้นน าขึ้นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแลว้ 
3) ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักสูตร "รู้รอบในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" 
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(Big Rock 1) จ านวน 4,000 แผ่น 4) ผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ส าเร็จรูป จ านวน 2 ชุด 5) ผลิตสื่อแนะน าหลักสูตรรู้
รอบในระบอบประชาธิปไตยฯ พร้อมทั้งขั้นตอนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning จ านวน 1 คลิป น าเข้า
แพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการผลิตสื่อ (Tool kit) ส าหรับประกอบการอบรมหลักสูตร ได้แก่ 1) เอกสาร
เนื้อหาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเผยแพร่
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และเครือข่าย จ านวน 5,000 เล่ม 2) ผลิตชุดสื่อส าหรับใช้ในการอบรม (Tool kit) จ านวน 
800 ชุด รวมทั้งผลิตหนังสือ ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จ านวน 11,000 เล่ม  

▪ สถาบันพระปกเกล้าได้ด าเนินการจัดอบรมวิทยากรตัวคูณส าหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน 6 ครั้ง สร้างวิทยากรตัวคูณได้จ านวน 562 คน 
โดยจัดอบรมให้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เครือข่ายวิทยากรส านักงาน กกต. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

▪ สถาบันพระปกเกล้าด าเนินการประสานเครือข่ายผู้ร่วมด าเนินการ และขยายผลในพื้นที่ โดยการน าหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่และส่งเสริมความรู้
ทางการเมืองที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

▪ สถาบันพระปกเกล้าจัดท ารายงาน Democracy Index in Thailand : Monitoring the Pulse of Thai 
Democracy โดยจะน าข้อมูลผลส ารวจเป็นข้อมูล base line เพื่อประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0102) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0102 

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0102 : 

▪ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการบริการสาธารณะของไทย 
และศึกษาจากประเทศต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
สาธารณะ และมีลักษณะโครงสร้างทางการบริหารที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย 

▪ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองฯ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 725 ครั้ง ผ่านสื่อโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5 สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่ว
ประเทศ 73 สถานี และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

▪ พัฒนาระบบเพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นแหล่งบริการจัดหางานอิสระ ให้บริการประชาชน และช่วยในการติดต่อสื่อสาร 
การส ารวจและรับฟังความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ภารกิจในด้านการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 

▪ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนางานบริการภาครัฐ อาทิ กิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 11 : อนาคตที่ออกแบบได้กับราชการไทยที่อยากเห็น การประชุมกลุ่มย่อย Focus 
Group ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้ 4 โจทย์หลัก ได้แก่ การบริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ การ
บริหารจัดการและโครงสร้างภาครัฐที่รองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นรัฐบาลดิจิทัล การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
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ประเทศ และระบบการบริหารคนภาครัฐที่ดึงดูดคนเก่งและรักษาคนดี และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้แนวทางการพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government) 

▪ จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนร่วมกันก าหนดทิศทาง และจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 74,709 หมู่บ้าน 

▪ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0102 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ได้ด าเนินการประสานกับส่วนราชการที่มีภารกิจหรือด าเนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศตามแผนที่
ก าหนด โดยได้มีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมีการจัดท าโครงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์เกี่ยวกับการ
จัดการบริการสาธารณะน าไปสู่การวางกรอบการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อก าหนดขอบเขตการ
จัดบริการสาธารณะที่เหมาะสมส าหรับเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในระดับชาติ และระดับพื้นที่  

▪ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นแหล่งบริการหางานอาชีพ
อิสระเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อสื่อสาร การส ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็น การประสานงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ และขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

▪ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดท าโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อน าไปสู่พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐในการร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญต่าง ๆ
รวมทั้ง ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับฐานรากหรือระดับท้องถิ่นผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ  Online  
และ Onsite 

▪ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด าเนินการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ มีการสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ทั้งนี้  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งให้รับร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ไปพิจารณาทบทวนถึงความจ าเป็นในการตรา
กฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมและช่องทางที่มีอยู่แล้วในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะอีกคร้ังก่อนเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0103) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0103 

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0103 : 

▪ ส านักงาน ป.ย.ป. ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสนอแนะมาตรการ  
แนวทางการด าเนินการและกลไกในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทาง
การเมืองในสังคม ด้วยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีผลการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์
ทางการเมืองที่เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ 
เหตุการณ์ความขัดแย้ง และวิธีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษา
ของประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท าการสรุปผลการศึกษา จัดท าข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการศึกษาของโครงการ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0103 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการด าเนินการ กลไก และมาตรการในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม โดยมีผลการศึกษาจาก
ความเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นทางออกความขัดแย้งหรือความปรองดองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ทุกฝ่ายเห็นว่าความขัดแย้งและความเห็นต่างเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคม จึงเห็นว่าการปรองดองคือการท า
ให้คนในสังคมสามารถเห็นต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้โดยสันติ โดยจะต้องด าเนินการอย่างน้อย 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การปรับ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจให้ใกล้เคียงกันมากขึ้นโดยการส่งเสริมรักษาระบอบประชาธิปไตย ลดอ านาจรัฐ  เพิ่มอ านาจ
ประชาชน กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การสร้างกติกาที่ชอบธรรม เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพการ
แสดงออกของประชาชนทุกคน และ 2) ปรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกันมากข้ึนโดยการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม การสร้างรัฐสวัสดิการ หรืออีกนัยหนึ่งเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
ความปรองดองคือ กติกา และความอยู่ดีกินดี ของประชาชน โดยมี ข้อเสนอแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้าง
ความปรองดอง ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความปรองดองในทันที 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมทัศนคติที่จ าเป็นต่อความปรองดอง  
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อสร้างความปรองดอง 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปโครสร้างเพื่อสร้างความปรองดอง 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0104) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0104 

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มี
ความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0104 : 

▪ ด าเนินการจัดประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม"สภานักเรียน" ภายใต้โครงการเผยแพร่
อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Architype) 

▪ ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)  

▪ ด าเนินการประชุมชี้แจงการด าเนินการกิจกรรมแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาน าร่อง (ออนไลน์) 

▪ ด าเนินการผลิตสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

▪ ด าเนินการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับต าบล 

▪ ด าเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โครงการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรค
การเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้ง
ขั้นต้น (Primary Election) ของพรรคการเมือง 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0104 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
ประจ าปี 2565 จ านวน 60 พรรคการเมือง เพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยจัดการอบรมและจัดท าสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ การเลือกตั้งระดับชาติ  และระดับท้องถิ่น จัดการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง และการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรค
การเมืองเพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการจัดประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งเพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรม "สภานักเรียน" ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี  

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  จัดท าแอปพลิเคชันเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ แอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote) 
แอปพลิเคชัน Civic Education และแอปพลิเคชัน ตาสับปะรด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการ
ทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตและการกระท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง และรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
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▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย อาทิ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) และสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ แก่เครือข่ายระดับต าบล และจัด
กิจกรรมเสวนาเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชน จ านวน 3 รุ่น 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการโอนงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการผลิตสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน และมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) ของพรรคการเมือง 

 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0105) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0105 

โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการ
ประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0105 : 
มีการด าเนินการ "โครงการศึกษาประเด็นส าคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อการพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข" และ "โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา” ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ จัดท างานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง เนื้อหา บทบาทส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

▪ ด าเนินการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย
สถาบัน ซึ่งอยู่ในจังหวัดเป้าหมาย และจังหวัดใกล้เคียง 

▪ จัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง  เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

▪ จัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง  เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ 

▪ วางแผนและเตรียมการเพื่อให้เครือข่ายร่วมด าเนินการ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดแพลทฟอร์ม Social Listening เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างธรรมนูญ แบบออนไลน์ ในระดับภูมิภาค 

▪ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ ผลิตรายการที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทและช่องทางสื่อต่าง ๆ 
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▪ ด าเนินการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบัน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อน าประเด็นขับเคลื่อนมาการด าเนินงานผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0105 ที่ผ่านมา :  

▪ สถาบันพระปกเกล้า จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นส าคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  

▪ สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ
โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏและ
เครือข่ายสถาบัน ที่อยู่ในจังหวัดเป้าหมายและจังหวัดใกล้เคียง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 234 คน และจัดการบรรยาย
สาธารณะชุด "รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ" รวม 6 คร้ัง  

▪ สถาบันพระปกเกล้า สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อน า
ประเด็นขับเคลื่อนมาการด าเนินงานผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน  

▪ สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ กระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และสร้างแพลตฟอร์ม Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็น 3 
คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 180 คน  

▪ สถาบันพระปกเกล้า จัดท าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ และผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ทุกประเภท 
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2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แล้ว โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาทิ 
(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและการให้บริการ 

เช่น ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ผ่านเว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th 
ระบบจองคิวเพื่อขอท าหนังสือเดินทาง ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPMAP) ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เป็นต้น รวมถึงการ
พัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ท าให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน SmartLands ที่ใช้ในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของกรมที่ดิน และเป็น
ช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ของกรมที่ดิน แอปพลิเคชัน e-QLands ที่อ านวยความสะดวกในการ
ยื่นจองคิวฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue อ านวยความสะดวกในการจองคิว
อัตโนมัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ และท าใบขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

▪ ศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร  
ณ จุดเดียว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ (Kiosk) 
โดยเป็นการให้บริการแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully Digital Experience) อาทิ พัฒนาพอร์ทัลกลาง
ส าหรับประชาชน (Citizen Service Portal) เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน และสามารถพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนได้ผ่าน D.DOPA พัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเป็นระบบกลางใน
การยื่นค าขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงาน ตามมาตรการลดส าเนาฯของรัฐบาล ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการ 
ไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบ 

▪ ยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government 
Digital Skills) 

▪ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสามารถใช้งาน
ภายในหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาและพัฒนาฟังก์ชันอ่ืน ๆ ของระบบ e-Office 
เพื่อเตรียมน าไปขยายผลการใช้งานต่อไป 

▪ บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 5 ด้านส าคัญ (1) ด้านการมีรายได้และการมีงานท า ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพก าลังคน
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระดับพื้นฐาน (Basics) และ ระดับกลาง (Intermediate) 
ในด้าน Data Engineering และด้าน Data Science (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข มีโรงพยาบาล
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล HIE (Health Link) จ านวน 100 แห่งโดยอยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยตามมาตรฐานระบบกลาง HIE พัฒนาส่วนติดต่อโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ HIE  
รวมไปถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาส าหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้มีการบูรณาการระบบ
ข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็กผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง คัดกรองและ
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เฝ้าระวังสุขภาวะเด็กรายคน (KidDiary) มีการประชุมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกแบบชุดฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center: DMC) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC: Local Education Center Information 
System) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน  
ทั่วประเทศ (KidDiary Platform) (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน  า มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร (ADX dataset) ให้รองรับข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุ
สัตว์ จ านวน 1 ฐานข้อมูล ติดตั้งใช้งานบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (4) ด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของโครงการ Smart TATIC System availability และจัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร มัคคุเทศก์  
เป็นต้น โดยน าขึ้นให้บริการในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ทดสอบและปรับปรุงระบบ พร้อมตรวจสอบการแปลงภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการพัฒนาระบบ 
Travel Link ทั้งส่วนของเว็บไซต์ แดชบอร์ด และส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของจังหวัดน าร่อง (ภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี และกระบี่) โดยทดสอบการใช้งานระบบ Travel Link กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
ระบบให้ดียิ่งขึ้น (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ นใหม่ (Startups) ด าเนินการจัดให้มีระบบบริหาร
กิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ โดยให้มีระบบสืบค้นผู้รับบริการ คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการที่สามารถ ก าหนดเงื่อนไขการประเมินได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของแต่ละหน่วยงาน และ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Business Intelligence: BI) พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structure 
Data) เช่น ชุดข้อมูลสมาชิกชุดข้อมูลกิจกรรม ชุดข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุดข้อมูลการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการ ชุดข้อมูลสินค้าและบริการ และในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) 
เช่น ไฟล์เอกสารรูปภาพและสื่อมัลติมีเดียของชุดข้อมูลต่าง ๆ และ (6) ด้านอื่น ๆ พัฒนาระบบติดตาม 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC จัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการส าหรับการส ารวจและ
เชื่อมโยงชุดข้อมูลและ Dashboard ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบบัญชีข้อมูล และเชื่อมโยงชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ เพื่อเป็นชุดข้อมูลน าร่อง 

▪ มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการ
ของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล และสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งมีการประกาศใช ้
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2565 

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 
▪ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการ

ด าเนินงานของส่วนราชการที่ไม่เป็นภาระกับส่วนราชการมากเกินไป สนับสนุนระบบ paperless 
และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผลของ
ทุกส่วนราชการในการเป็นระบบ platform เดียวกัน 

▪ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจน
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แบบชี้ เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น 
เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งท า
ให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้  

▪ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งเป็นระบบกลางในการยื่นค าขอใหม่ 
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ระหว่างหน่วยงาน ตามมาตรการลดส าเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  
ที่ทางราชการออกให้ผ่านระบบ 

▪ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ ใน 5 ด้านส าคัญ ได้แก่ (1) ด้านการมี
รายได้และมีงานท า มีการพัฒนา Job Matching Platform รวบรวมความต้องการแรงงาน โดยน า AI  
มาเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่งาน (2) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข โดยพัฒนาต้นแบบระบบออกและอ่าน
ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน H4U ได้ และระบบ DGA RC 
เชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในต่างจังหวัด (3) ด้านเกษตรและ
การบริหารจัดการน้ า บูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรโดยการพัฒนาระบบ Agri-Map 
ให้ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและความ
ต้องการของตลาดในพื้นที่ จัดท าแอปพลิเคชัน Thai Water Plan เป็นฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการแผนงาน
ในการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว จัดท าระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว โดยให้บริการในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application (5) ด้านการตลาด
และการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน 

▪ มีการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) โดยมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่าน www.data.go.th 
มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาระบบเว็บท่า www.entrythailand ไปสู่
ระบบการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) และ มีการหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการท่องเที่ยว และ องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน (TAGTHAI) 

▪ ยกระดับการพัฒนาการให้บริ การภาครั ฐแก่นิ ติบุคคลแบบเบ็ด เสร็จทางอิ เล็ ก ทรอนิกส์   
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนการปรับปรุงกระบวนงาน การพัฒนาเชิง
เทคนิค การช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งท าให้มีงานบริการภาครัฐ 20 ใบอนุญาต สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fully Digital Service) ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้กับภาค
ธุรกิจและประชาชน และสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส 

(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 
▪ การศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ โดยศึกษาเก่ียวกับวิธีการจัดตั้งส่วนราชการ

ระดับกระทรวงและกรม ประกอบด้วย (1) ระบบราชการและความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ต่างประเทศ (2) ข้อดีและข้อเสียของระบบราชการไทยที่ส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคล และ  
(3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดโครงสร้างของส่วนราชการโดยการยกเลิกความเป็นนิติบุคคลของ
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ส่วนราชการ และน าผลการศึกษาเสนอ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ตั้งคณะท างานโดยมี อ.บวรศักดิ์ฯ เป็นประธาน และได้ด าเนินการยกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยก 
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว  

▪ การศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหารและระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ โดยด าเนินการ (1) ศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) และ Agile Organization 
และน ามาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการ และบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ  (ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... หมวด 2 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ) 

▪ แนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  (Post-Audit) โดยพัฒนาต้นแบบ 
(model) หรือแนวทางของระบบติดตามประเมินผลในลักษณะการพัฒนาองค์กร ( Organization 
Development : OD) ส าหรับเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของส่วน
ราชการประกอบการพิจารณาการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหรือจัดตั้งหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่าเพิ่มใหม่ 

▪ การจัดท าแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนรูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานใน
พื นที่ (1 Agenda 1 กรม 2 จังหวัด) ในประเด็นฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ของจังหวัด โดยจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการ 
ในประเด็นนโยบายส าคัญ เรื่อง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอยู่ระหว่างการน าไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และ พังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ เช่น กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร 

▪ ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัดครอบคลุม 76 จังหวัด ร่วมกับ
กระทรวง มหาดไทย และด าเนินการปลดล็อกข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการจัดท า
ปฏิทินงบประมาณเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) 
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว 

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง
เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รวมทั งมีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การบริหาร
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 
▪ จัดท ากฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565  หรือ 

“กฎ Sandbox” เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ ๆ และเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน 

▪ การศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยนถ่ายเท 
ก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน (Secondment) และหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) 
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▪ ศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ  
▪ ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ ตั้งแต่การจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ การปรับปรุงระบบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติงานที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมคู่มือ 

▪ พัฒนาความรู้และทักษะบคุลากรภาครัฐให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรจ าเป็นในการพฒันา
บุคลากรของรัฐ พร้อมพัฒนารูปแบบการเรียนให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดท า
เส้นทางการพัฒนาข้าราชการให้สามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่
ละบุคคล 

▪ ศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(5) มีการปรับปรุงระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตทุกขั นตอน  มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 
▪ การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วจะด าเนินการแก้ไข พ. ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรก ด าเนินการแก้ไขในหมวดของการอุทธรณ์ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบัน 
และระยะที่สอง จะด าเนินการทบทวน พ. ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น หมวดคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น หมวดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลัองกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

▪ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ซึ่งได้น าแนวทางการจัดท าโครงการข้อตกลงคุณธรรมไปก าหนด
ใช้โดยอนุโลมกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากพระราชบัญญัติฯ 
เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในทุกหน่วยงานของรัฐ โดยปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ได้น าไปก าหนดใช้เรียบร้อยแล้ว 

▪ ระบบขึ นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันโครงการด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยได้ประกาศข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 
2565 ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จ านวน 3,999 ราย โดยแยกเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ,973 
ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ า นวน 1,026 ราย 

▪ ระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีประสิทธิภาพ โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ
โปร่งใสปัจจุบันได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง 
และข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

25



2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ 
จ านวน 2 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ผลลัพธ์ เกิดการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนกระบวนงาน การบริหารงาน ตลอดจนการพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจ เกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใส และปราศจากการทุจริต รวมถึงการจัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในขับเคลื่อนให้ภาครัฐสามารถบริการประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งผลลัพธ์การด าเนินการสะท้อนจากระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของภาครัฐ จากการรวบรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อส่วน
ราชการจังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 81.69  

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0201 BR0202 BR0203 BR0204 BR0205 

เป้าหมายที่ 2 :  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ผลลัพธ์ เกิดการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มของภาครัฐ (Digital Platform) และระบบข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการ
ก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และ
การยอมรับระหว่างกันที่ ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ 
เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่  (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า 
(2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการ
ท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ด้วยการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการให้บริการ เช่น ระบบจองคิวเพื่อขอท าหนังสือเดินทางของกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) เป็นต้น การให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ท าให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน SmartLands ที่ใช้ใน
การติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของกรมที่ดิน และเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ 
ของกรมที่ดิน แอปพลิเคชัน e-QLands ที่อ านวยความสะดวกในการยื่นจองคิวฝ่าย
ทะเบียน ฝ่ายรังวัด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue อ านวยความสะดวกในการจองคิว
อัตโนมัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ และท าใบขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 
รวมถึงการด าเนินการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมี
การจัดท าพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
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เพื่อการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  เป็น
ภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้น ส่งผลให้ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2565 อยู่ในอันดับที่ 55 จาก 193 ประเทศทั่วโลก  

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0201 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี  

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ

ภาครัฐไปสู่ดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (BR0201) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0202) 

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0203) 

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัว  ตามหลัก
คุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0204) 

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0205) 

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ
เบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง 
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR0201) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0201 

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการ
ท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่ (Startups) 

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตาม
บริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภาครัฐ 
เพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน 
อย่างแท้จริง  

4. ประชาชน และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0201 : 
▪ ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก 

รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน  ผ่านการก ากับ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม เกิดการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตในปัจจุบัน 

▪ ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
พื นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว 
และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสนิค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

▪ ภาครัฐเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง  

▪ มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2565 
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0201 ที่ผ่านมา  
▪ หน่วยงานของรัฐด าเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชน รวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ 

โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉิน
เร่งด่วน โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบข้อมูลและการ
ให้บริการ เช่น ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ผ่านเว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th 
ระบบจองคิวเพื่อขอท าหนังสือเดินทาง ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระบบติดตามแล ะ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform : TPMAP) ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ท าให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน 
SmartLands ที่ใช้ในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของกรมที่ดิน และเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ของ
กรมที่ดิน แอปพลิเคชัน e-QLands ที่อ านวยความสะดวกในการยื่นจองคิวฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด แอปพลิเคชัน 
DLT Smart Queue อ านวยความสะดวกในการจองคิวอัตโนมัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ และท าใบขับขี่ 
ของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้
ประโยชน์ 

▪ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) โดยมี
ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ผ่าน www.data.go.th มีการหารือความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้นเพื่อพัฒนา
ระบบเว็บท่า www.entrythailand ไปสู่ระบบการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) และ 
มีการหารือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในเบื้องต้นกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการ
ท่องเที่ยว และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน 
(TAGTHAI) 

▪ หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตาม
ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่  
ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหาร
จัดการน้ า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

▪ ภาครัฐด าเนินการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services) 
รวมถึงด าเนินการให้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องสาหรับการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐทีม่ี
การเร่ิมต้นใช้งานจริง เช่น ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้านดิจิทัลสาหรับประชาชน (Digital ID) และระบบกลาง
ในการบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ 

▪ หน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีการคัดกรองข้อความที่ได้มาเพื่อน าไป
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานมาจัดท าเป็น
คลังข้อมูลให้สืบค้นและน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ มีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม  
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม 
รวมจ านวน 29 ฉบับ พร้อมทั้งพัฒนา Platform การตรวจสอบใบหน้า (Face Verification) ผ่านระบบ API 
เพื่อการแยกใบหน้าบุคคลส าหรับการระบุตัวตน ( Identification) ซึ่งจะช่วยให้การท างานหรือการตรวจสอบ 
สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานบน
แอปพลิเคชันด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในช่วงสถานการณ์ covid-19 ได้มากข้ึน 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0202) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0202 

โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0202 : 
▪ มีผลการศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ  

▪ มีผลการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ  

▪ มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  (Post-Audit)  

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

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0202 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารราชการ 

โดยศึกษาให้มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม 
และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม โดยมีผลการศึกษาทบทวนและสังเคราะห์ 
ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งการจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั นตอน
ปฏิบัติและขั นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่ออ.ก.พ.ร. ซึ่ง คณะท างานเพื่อพิจารณาทบทวน
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน) ได้จัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 5 หมวด 
ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ หมวด 3 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ หมวด 4 การบริหารงานแบบเครือข่ายกับภาคธุรกิจเอกชน
หรือภาคประชาสังคม หมวด 5 การบริหารงานในภาวะวิกฤต  

▪ ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ
รูปแบบ Agile Organization โดยน าไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... หมวด 3 การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 

▪ ส านักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งได้พัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางให้เกิด
ความยืดหยุ่นคล่องตัวในการมอบอ านาจการจัดส่วนราชการมากขึ้น โดยขยายลักษณะภารกิจที่ส่วนราชการ
สามารถน ามา Rearrange ให้ครอบคลุมภารกิจสนับสนุนและภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งใน
ภูมิภาค ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2565 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ เรื่อง การปรับปรุง 
แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมข้างต้น ทั้งนี้ ส านักงาน  ก.พ.ร. ได้ถอดบทเรียนการประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการจากกรณีหน่วยงานน าร่องแล้วเสร็จ  และอยู่ระหว่างจัดท า 
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(ร่าง) กรอบการประเมินความจ าเป็นและความคุ้มค่าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อน าไปใช้ทดลอง  
น าร่องประเมินกรณีส่วนราชการมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกองหรือเที่ยบเท่าเพิ่มใหม 

▪ ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าแนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐไทยในภารกิจด้านการให้บริการแล้ว
เสร็จ อยู่ระหว่างน าแนวทางการทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐไทยในภารกิจด้านการให้บริการไปวิเคราะห์
รายชื่องานที่จะขยายผลการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

▪ หน่วยงานของรัฐจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้อย่างยัง่ยืนทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งมีกฎหมายที่
ประกาศใช้แล้ว ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2565 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565) (2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565) (3) แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับ
ชีวิตและการท างานวิถีใหม่ จัดท าโดยส านักงาน ก.พ. (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0203) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษา
ไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0203 

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว  สามารถสรรหา รักษา 
เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้าน 
ต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0203 : 
▪ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel Information System: DPIS) 

ได้รับการพัฒนาเป็น Version 6 ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้เป็นเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการท างาน 
ด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์  

▪ มีกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 หรือ  
“กฎ Sandbox” ซึ่งเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ส าหรับทดลอง ทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่แตกต่างจากปัจจุบัน ก่อนที่จะน านวัตกรรมนั้น ๆ ไปใช้จริงในระบบราชการ เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และเหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน 

▪ มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยนถ่ายเท 
ก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบต าแหน่งและระบบแต่งตั้ง การจ้างงานรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการรูปแบบใหม่ (HR Sandbox) เพื่อ
สนับสนุนให้การกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการมีความคล่องตัว โดยส านักงาน 
ก.พ. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการท างาน การให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการน าร่องเพื่อรองรับ

31



ภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) 
ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

▪ มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral 
Entry) โดยการส ารวจสภาพปัญหาการบรรจุผู้มีความรู้ ความช านาญเข้ารับราชการ (Lateral Entry) และ
ก าหนดประเด็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0203 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) พัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากร

บุคคลในรูปแบบดิจิทัล โดยการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  (Departmental 
Personnel Information System: DPIS) จาก Version 5 เป็น Version 6 เพื่อเป็นเครื่องมือกลางช่วย
สนับสนุนกระบวนการท างานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง และสนับสนุน
การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 
ประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า โดยการ
รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองของประเทศไทย และจัดท าเอกสาร
รวบรวมสรุปบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมือง คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาค้นคว้าหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อกฎหมาย ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของต่างประเทศ 

▪ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ โดยการรวบรวม
ผลการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและ
ต าแหน่งต่าง ๆ ลักษณะงานและต าแหน่งงานที่ใช้สมรรถภาพทางกายซึ่งอาจไม่สามารถขยายอายุเกษียณได้
ตามที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ สิทธิประโยชน์และบ าเหน็จบ านาญหลังเกษียณอายุราชการ ส าหรับ
เป็นข้อมูลประกอบการเสนอต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การขยายอายุเกษียณในประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณของข้าราชการประเภท
ต่าง ๆ ลักษณะงานและต าแหน่งงานที่ใช้สมรรถภาพทางกายซึ่งอาจไม่สามารถขยายอายุเกษียณได้ตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ สิทธิประโยชน์และบ าเหน็จบ านาญหลังเกษียณอายุราชการ ฯลฯ รวมทั้งบริบท
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบการจ้างงานภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินการ
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยต่อไป  

▪ ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและ
สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั งหมด โดยด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลอัตราเงินเดือน
และรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ เพื่อน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอต่อ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน คุณภาพ
ชีวิต และความผูกพันต่อราชการ เพื่อขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดท ารายงานการ
ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป รวมทั้งด าเนินการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของระบบค่าตอบแทนภาครัฐ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนรวม
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ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Total Remuneration) (2) การพิจารณาจ าแนกค่าตอบแทนรวมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Total Remuneration) ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ (3) การพิจารณา
ค่าตอบแทนรวมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Total Remuneration) ในมิติของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และจัดท ารายงานการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป 

▪ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน 
ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ประกาศใช้หลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนก าลังคนในภาครัฐ อาทิ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย 

การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 3 ประเภทต าแหน่ง (ประเภททั่วไป/ประเภท
วิชาการ/ประเภทอ านวยการ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะด ารง
ต าแหน่งประเภทอ่ืน เป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ เพื่อให้การเทียบการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวมีความคล่องตัว และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  
โดยจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อขยายขอบเขตการโอน  
การย้าย การบรรจุกลับของข้าราชการพลเรือนสามัญกับข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
ตลอดจนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนของภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการเทียบต าแหน่งตาม ว 30/2553 
และหลักเกณฑ์การรับโอน/บรรจุกลับตาม ว 36-37/2553 

(2) ศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

(3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  (HR Audit) 
ประกอบด้วย 
– การรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน

ความส าเร็จด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ การท างาน โดยด าเนินการ 2 
ส่วน คือ การรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส่วนราชการ (Agency Survey : 
AS) โดยให้ส่วนราชการส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายนของทุกปี โดยได้ปรับปรุงแบบรายงานให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  และ
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Employee Survey : ES) โดยได้บูรณาการเครื่องมือกับการ
ส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว 

– การส ารวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ได้บูรณาการแบบส ารวจ Employee Survey กับ Engagement Survey โดยน ากรอบ
แนวคิดประสบการณ์ที่ดีของบุคลากร (Employee Experience) มาใช้ และก าหนดการประเมิน
เป็น 10 ปัจจัย ได้แก่ ด้านตัวงาน  ด้านทีมงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านผู้บริหาร ด้านองค์กร  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเชิงบวก ด้าน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านโอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนา ด้านความมั่นคงในอาชีพ และด้านการ ท างานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดดัชนีความผูกพันเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ความผูกพันต่องาน  ความผูกพันต่อ
องค์กร และแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ  
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– การก ากับติดตาม และการให้ความเห็นในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับค าสั่งการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ และการให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 2) การเป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง โดยมี
บทบาทหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ชี้แจงให้ อ.ก.พ. กระทรวงปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

– การประเมินผู้บริหารส่วนราชการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหาร
ของส่วนราชการที่ใช้ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่  1 ตุลาคม 2564 เน้นความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประเมิน “ส่วนราชการ” กับการประเมิน “ผู้บริหาร” โดยน าผลการประเมินส่วนราชการประจ าปี 
(โดยส านักงาน ก.พ.ร.) มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารของส่วน
ราชการ นอกจากนี้ จะมีการก าหนดวิธีการ/พัฒนาเครื่องมือในการประเมินเพิ่มเติม คือ 1) การ
ก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน หรือตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Metrics) ที่สะท้อน
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อน า HR Metrics มาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบ (Benchmarking) สะท้อนประเด็นปัญหาของหน่วยงาน และใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
รวมทั้งเป็นกรอบในการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งต่าง ๆ และ 2) การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของส่วนราชการ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น Focus Group การตรวจ
เยี่ยมส่วนราชการ การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

(4) ดึงดูดก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาในภาคราชการเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีการก าหนดกรอบ/แนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล  
ปี พ.ศ. 2566 ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมก าลังคนคุณภาพ ครั้งที่ 4/2565 รวมทั้งการใช้
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ในการเตรียมก าลังคนคุณภาพในส่วนราชการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 16 – 17 ได้รับการเสริมสร้างและปรับทัศนคติ
การเป็นข้าราชการที่ดีและการอุทิศตนในการท างานเพื่อสังคมบนพื้นฐานของจิตสาธารณะ  (Public 
Attitudes/Public Mindset) ด าเนินการภายใต้หลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ปี พ.ศ. 2565” รวมทั้งรู้จักเครือข่ายกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ใน Module 1 ของหลักสูตร“การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง”  

▪ ส านักงาน ก.พ. ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) 
และการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) 
(1) การด าเนินการเพ่ือปรับหลักเกณฑ์ Secondment โดยการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน

ความคืบหน้าของการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ  
โดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน (Secondment) รวมถึงปรับปรุงแนวทางการปรับปรุงระเบียบ 
ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนในประเทศ 
(Secondment) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน และง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป 

(2) การด าเนินการเพื่อปรับหลักเกณฑ์ Lateral Entry โดยการศึกษาข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องมือเลือกสรรหรือประเมินบุคคล ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลระดับสูงกว่า
แรกบรรจุในต่างประเทศ การก าหนดค่าตอบแทน และประชุมหารือกับส่วนราชการและหน่วยงานภายใน
ส านักงาน ก.พ. ที่รับผิดชอบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าข้อเสนอการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ และจัดท าข้อเสนอแนวทางการก าหนดเงินเดือนส าหรับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ ความช านาญงานสูงเข้ารับราชการ โดยให้มีการเจรจาต่อรองเงินเดือน รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสูงเข้ารับราชการ 
(Lateral Entry) โดยเลือกส่วนราชการน าร่อง ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้จัดให้มี

34



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ. เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน การให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการน าร่อง  
เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 
Contract : PSC) ส าหรับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร และ อ.ก.พ. วิสามัญ
เก่ียวกับค่าตอบแทน คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อราชการ และส่วนราชการ (ส านักงานปลดักระทรวง
พาณิชย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมสรรพากร) เกี่ยวกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานสูงเข้ารับ
ราชการ เพื่อจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ โดย ส านักงาน ก.พ. ได้น าข้อเสนอการบรรจุผู้มี
ความรู้ ความช านาญเข้ารับราชการ (Lateral Entry) เข้าหารือ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและ
เลือกสรร เรียบร้อยแล้ว 

▪ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่  เพื่อปรับปรุง

หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ เสนอ อ.คพร. และ คพร. ให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ เรื่อง การปรับปรุงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของพนักงาน
ราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ และการปรับบัญชีก าหนดค่าตอบแทน
และเพิ่มเติมวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและความคล่องตัวของระบบพนักงานราชการในการจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูงให้เข้ามารับราชการ มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ผลงานที่
ผ่านมา ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามเงื่อนไขการจ้างงาน มากกว่า
ระยะเวลาของประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสรรหาเข้ามาท างานในระบบราชการ  

(2) การปรับปรุงระบบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามข้อ 8 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 และได้
เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา ในการประชุมคร้ังที่ 4/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 
เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหากรณีข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกินกว่า ๑ ปี แต่ได้รับ
การพัฒนาไม่ครบตามกระบวนการที่ ก.พ. ก าหนด และการด าเนินการในระยะต่อไป ในการเสนอทบทวน
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางการปฏิบัติงานที่รองรับชีวิตและการ
ท างานวิถีใหม่ (New Normal) ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อรองรับก าลังคนรุ่นใหม่ (New 
Generation)  

(3) จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมคู่มือ 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางฯ พร้อมคู่มือ แล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  

(4) จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการท างาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการน าร่องเพื่อรองรับ
ภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : 
PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

▪ ส านักงาน ก.พ. พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
(1) จัดท าคู่มือพื นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  ในรูปแบบ pdf File 
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(2) พัฒนา Learning Platform โดยแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา  ได้แก่ 1) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Knowledge Development) (ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบราชการ ด้าน
การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล) 2) หมวดการพัฒนากรอบความคิด (Mindset) (การตระหนักรู้ 
มุ่งเน้นส่วนรวม รู้รอบ) ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบแนวคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 3) หมวด
ทักษะเชิ งยุทธศาสตร์และภาวะผู้น า  (Strategic and Leadership Skill) (เกี่ ยวกับการสื่ อสาร  
คิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ดิจิทัล) 4) หมวดทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 
(ที่เกี่ยวเนื่องกับทักษะในหน้าที่ functional) หมวดทักษะด้านภาษา (Language Skill) (ในการท างาน 
การเขียน อ่าน สนทนา ) 5) หมวดทักษะด้านภาษา (Language Skill) (ในการท างาน การเขียน อ่าน 
สนทนา) และแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 001M หลักสูตรการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ mini MPM และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ mini MBA 
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ และเปิดให้ข้าราชการเข้ามาทดลองเรียนรู้บน Learning 
Platform ใหม่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  

(3) จัดท าเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Training and Development Roadmap) ส าหรับกลุ่ม
ข้าราชการแรกบรรจุ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มบริหาร 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา ให้กับส่วนราชการ โดยได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ 
1) เสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนา ให้ความเห็นชอบแนวคิดและแนวทางการจัดท า
เส้นทางการพัฒนาข้าราชการ (Development Roadmap) รวมทั้งแผนการปรับปรุงและออกแบบ
หลักสูตรในเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ และเห็นชอบหลักสูตรแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศั กยภาพผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 2) รับฟังความเห็นจากส่วนราชการ
เก่ียวกับเส้นทางการพัฒนาข้าราชการ และหลักสูตรที่ 1 และ 2 

(4) ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาผู้น า (Leadership Development Framework) 
(5) ปรับปรุง Platform การเรียนรู้ OCSC Learning Portal ให้สามารถด าเนินการผ่านระบบ Single Sign 

on และเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา อาทิ Thai MOOC, มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานหรือสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือ โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตร Online ที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทั้ง Mindsets, Skillsets และความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ โดยมีการพัฒนาเพิ่มเติมปี
ละประมาณ 20 รายวิชา 

▪ ส านักงาน ก.พ. ศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยได้
จัดท าสรุปข้อศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิดและเนื้อหาทางวิชาการเก่ียวกับอ านาจและหน้าที่และรูปแบบการจัด
องค์กรของหน่วยงานกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศต่าง ๆ และอยู่ระหว่างประสานงานกับส านักงาน 
ป.ย.ป. และส านักงาน ก.พ.ร. ในการร่วมกันด าเนินการสืบเนื่องจากข้อเสนอกรอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากกรอบฯ 
ดังกล่าว ปรากฏเนื้อหาที่เก่ียวพันกับการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้วย 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  (BR0204) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0204 

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัว สามารถบูรณาการ
ระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง
(Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0204 : 
▪ จัดท าแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนรูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการของหน่วยงานในพื นที่  

(1 Agenda 1 กรม 2 จังหวัด) ในประเด็นฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของจังหวัด โดยจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการ ในประเด็น
นโยบายส าคัญ เร่ือง การฟื้นฟูการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอยู่ระหว่างการน าไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ พังงา โดยมีส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ เช่น กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 

▪ ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัดครอบคลุม 76 จังหวัด ร่วมกับ
กระทรวง มหาดไทย และด าเนินการปลดล็อกข้อจ ากัดของการบริหารราชการในพื้นที่ในประเด็นการจัดท าปฏิทิน
งบประมาณเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดให้มีความคล่องตัว 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0204 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) สร้างและพัฒนากลไกการท างานที่เน้น

การบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื นที่ โดยการปลดล็อคข้อจ ากัดการบริหารราชการใน
พื้นที่ อาทิ การจัดซื อจัดจ้าง โดยการมอบอ านาจเพื่อลดขั้นตอน การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ  
โดยเปลี่ยนผู้พิจารณาเพื่อความคล่องตัว การบูรณาการการท างานในพื นที่ โดยปรับแนวทางการท างานของ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัด โดยให้หน่วยงานต้องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนด าเนินการทุกเรื่อง เพื่อความ
เป็นเอกภาพ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามศักยภาพของจังหวัด ทั้งนี้มีข้อเสนอแนวทางเพื่อการ
พัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ปี พ.ศ. 2565 กรณีการ
พัฒนาท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา 

▪ ส านักงาน ก.พ.ร. พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดให้มี ผลสัมฤทธิ์สูง 
ด าเนินการปรับแก้ปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรค
การบริหารราชการระดับพื้นที่ จ านวน 75 ประเด็น แบ่งเป็น 1) ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น 30 ประเด็น 
2) ปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเชิงโครงสร้างและระบบงาน 45 ประเด็น นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยในปี 2565 มีงานบริการที่เปิดให้บริการสูงสุด 5 
อันดับ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน การจองคิวใบขับขี่ การขึ้นทะเบียนประกันตนเอง ตามมาตรา 40 การขอ
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน และการขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยมี งาน
บริการที่ประชาชนใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน การขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก 
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และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การขึ้นทะเบียนประกันตนเอง ตามมาตรา 40 การจองคิวใบขับขี่ และงานตรวจสอบ 
ชื่อ-สกุล เบื้องต้น 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0205) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0205 

1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัด
จ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  

2. มีระบบในการติดตามและป้องกนั 
การทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต 
เพื่อสร้างความโปร่งใสและการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0205 : 
▪ พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มอ านาจหน้าที่

ให้กรมบัญชีกลางสามารถเรียกเก็บเงินส าหรับการอุทธรณ์ได้ และออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเรียกเก็บเงินส าหรับการอุทธรณ์ เพื่อใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน 

▪ มีแนวทางการจัดท าโครงการข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพื่อสนับสนุนให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

▪ ระบบขึ นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด และ
ลดเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงลดการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอข้ึนทะเบียนโดยอัตโนมัติ  

▪ ระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด รองรับระบบงานที่พัฒนาในอนาคต  และขยายระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

▪ การใช้เอกสารลดลง (Zero Copy) และลดขั นตอนการท างาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ส าเนากระดาษ และช่วยลดภาระของประชาชนผู้ใช้บริการ ลดภาระหน่วยงาน
ของรัฐในการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน และลดขั้นตอนการท างานและเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0205 ที่ผ่านมา 
▪ กรมบัญชีกลางด าเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วจะด าเนินการแก้ไข พ. ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก 
ด าเนินการแก้ไขในหมวดของการอุทธรณ์ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และระยะที่สอง 
จะด าเนินการทบทวน พ. ร. บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น หมวดคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หมวดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สอดคลัองกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

▪ กรมบัญชีกลางน าแนวทางการจัดท าโครงการข้อตกลงคุณธรรมไปก าหนดใช้โดยอนุโลมกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากพระราชบัญญัติฯ เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามี
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ส่วนร่วม รวมถึงสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในทุกหน่วยงานของรัฐ โดยปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้น าไปก าหนดใช้เรียบร้อยแล้ว 

▪ กรมบัญชีกลางจัดท าระบบขึ นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันโครงการด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

▪ กรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เพื่อให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด รองรับ
ระบบงานที่พัฒนาในอนาคต และขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงสร้างความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) มาใช้  

▪ กรมบัญชีกลางด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้เอกสาร (Zero 
Copy) และช่วยลดภาระของประชาชนผู้ใช้บริการ ลดภาระหน่วยงานของรัฐในการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน และลด
ขั นตอนการท างานและเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ปัจจุบันได้เชื่อมดยงข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ 
ได้แก่ ข้อมูลนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ข้อมูลทะเบียนรถ (กรมการขนส่งทางบก) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
(กรมการปกครอง) และ ข้อมูลทะเบียนเรือ (กรมเจ้าท่า) เรียบร้อยแล้ว 
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3. ด้านกฎหมาย 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านกฎหมาย 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 
 

การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมายแล้ว โดยมีเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

(1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง  ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบ
อนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 

▪ การตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การตรากฎหมาย
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเพื่อพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

▪ การตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 37 และมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพื่อเป็นกฎหมายกลางในการพิจารณาและก าหนดมาตรการ
ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง และไม่กระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อย
หรือความปลอดภัยของประชาชน โดยเป็นมาตรการที่ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระเงินค่าปรับตามที่
กฎหมายก าหนด แต่การปรับเป็นพินัยนั้นไม่ใช่โทษปรับทางอาญา และไม่ มีการลงโทษจ าคุกหรือกักขังแทน
ค่าปรับ รวมทั้งไม่มีการลงบันทึกในประวัติอาชญากรรมแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่สามารถช าระ
ค่าปรับได้ก็ให้ใช้ “โทษบริการสังคม” แทนได้ ซึ่งเป็นประโยชนต่อผู้กระท าความผิดในการที่จะได้รับโทษที่
เหมาะสมกับสภาพความผิด และเหมาะสมกับฐานะของตน โดยในอนาคตอาจมีการน าระบบการคิดค่าปรับตาม
รายได้หรือระบบ day fine มาใช้ เพื่อรองรับการด าเนินการคิดค่าปรับตามกฎหมายข้างต้น 

(2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 

▪ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์กรใน
กระบวนการด้านกฎหมายและยุติธรรม เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ในการพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย 
เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างทักษะ
ใหม่ที่จ าเป็นในการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการ (reskill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต (upskill) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา 

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก 
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 

▪ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท า
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โครงการฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้กรอบ3 แนวทาง คือ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (Connected) 
และการให้บริการ (e-Service) เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ได้จริง รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้สามารถยืนยัน
หรือใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ ประกอบในการด าเนินการประสานหรือติดต่อราชการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก 
และการพัฒนาเว็บไซต์ https://www.law.go.th/ หรือระบบกลางทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

▪ การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
โดยการจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งานให้กับ
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้กับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (เรื่องเสร็จที่ 189/2565) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไปและเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาและลงมติ
รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
ต่อรัฐสภาเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป และได้มีการด าเนินการโดยการก าหนดแผนงานหรือ
โครงการในการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎผ่านโครงการเกี่ยวกับกระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
มีคุณภาพลดภาระของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศ 

 (4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 

▪ การตราพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดท าประกาศส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการ จัดท าร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ในการเสนอร่างกฎหมาย ลดภาระใน
การด าเนินการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายให้เกิดผลอย่างแท้จริง
ตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย  
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม  
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสขุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ 
จ านวน 2 เป้าหมาย ดังนี้  

เป้าหมายที่ 1 : กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระ
แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

ผลลัพธ์ เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง 
แก้ไข หรือยกเลิกกระบวนการหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งจากผลการศึกษาของส านักงาน ป.ย.ป. 
ที่ด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จ านวน
กระบวนงานหรือกฎหมาย ๑,๐๙๔ กระบวนงาน อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
กระบวนงาน  ที่ เห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิก โดยมีกฎหมาย
กระบวนการที่ได้ด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกแล้ว อาทิ พระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๓๖พระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ.๒๕๖๕ และยัง
มีกฎหมายอีกบางส่วน ที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของ
กฎหมาย อาทิ ร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิก
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.๒๔๘๗ การยกเลิกพระราชบัญญัติการเนรเทศ 
พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความล้าสมัย  ทั้งนี้  จากการด าเนินการตาม
กระบวนงานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมาย การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0301 BR0302 BR0304  

เป้าหมายที่ 2 :  ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน 
ผลลัพธ์ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และ

ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายและระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
กรอบ ๓ แนวทาง คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน (Connected) และการให้บริการ (e-Service)  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว 
มีธรรมาภิบาลข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ได้จริง รวมถึงการรับรองข้อมูลทางดิจิทัลให้
สามารถยืนยันหรือใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ ประกอบในการด าเนินการประสานหรือติดต่อ
ราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี  
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด และสามารถใช้งานได้
โดยสะดวก ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้
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ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... อยู่ในขั้นเสนอต่อรัฐสภาเพื่อบรรจุเป็น
วาระเร่งด่วน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุผลได้จ าเป็นต้องมีการประกาศบังคับใช้ 
พ.ร.บ. ดังกล่าว เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการในการประมลกฎหมายและ
กฎ ให้สอดคล้องต่อไป 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0303 BR0305 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้าง

ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และ 
การสร้างความสามัคคีปรองดอง          
(ส านักงาน ป.ย.ป.) 

(BR0301) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0302) 

จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ ไม่ ใช่ความผิด
ร้ ายแรงให้ เป็นโทษปรับเป็นพินัย  เ พ่ือลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0303) 

จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0304) 

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมาย 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0305) 

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมาย
เรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวก 
ในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน 
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  
 
กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR0301) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0301 

กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง 

ด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0301 : 

▪ การจ้างงานคนต่างด้าวและสวัสดิการแรงงาน อาทิ การพัฒนา Single Window for Visa and Work permit 
และประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ก าหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวท างานได้รับยกเว้นไม่
ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว 

▪ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 

▪ การส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก อาทิ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2565 

▪ การอนุญาตที่ล้าสมัย อาทิ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมาย
อ่ืน พ.ศ. 2565 (ยกเลิกพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548) และมีด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
นวัตกรรมและธุรกิจบริการ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องการ
ส่งออกและการน าเข้า 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย อาทิ  
ร่างกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 การยกเลิก
พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความล้าสมัย 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0301 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงาน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับการปรับปรุงภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ย.ป. และคณะท างาน
ทบทวนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหารือและสังเคราะห์ข้อมูลรายงานสถานะการด าเนินการตาม
ข้อเสนอฯ โดยผลการศึกษาพบว่ามี 1,094 กระบวนงานที่ควรพิจารณาปรับปรุง ทบทวนหรือยกเลิก  จ านวน 
ร้อยละ 100ของจ านวนกระบวนงานฯ ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ 
ลงบนเว็บไซต์ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ (https://sto.go.th/th/highlight/313) ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้รับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับทราบ และพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงตามอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยปัจจุบัน ส านักงาน ป.ย.ป. ได้รวบรวมกระบวนงานที่มีผลการด าเนินงาน
แล้ว 200 กระบวนงานจากจ านวน 1,094 กระบวนงาน 

ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จ านวน 11 ฉบับ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

1. กฎกระทรวงก าหนดกฎหมายตามมาตรา 29 (6) พ.ศ. 2562 

2. กฎกระทรวงก าหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
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3. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง พ.ศ. 2562 

4. แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

5. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

6. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบการ
จัดท าร่างกฎหมาย  

7. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

8. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

9. ค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เร่ือง การก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย 

10.  หลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

11.  หลักเกณฑ์การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึง  
กฎหมายได้อย่างทั่วถึง 

พร้อมทั้ง ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม “ระบบกลาง” ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนงานของหน่วยงานต่อไป 

กิจกรรมปฏรูปที่ 2 (BR0302) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0302 

ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

ด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0302 : 

▪ การตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 37 และมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0302 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ เป็นกฎหมายกลางในการพิจารณาและก าหนด
มาตรการส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและไม่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชน โดยเป็นมาตรการที่ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระเงินค่าปรับ
ตามที่กฎหมายก าหนดแต่การปรับเป็นพินัยนั้น ไม่ใช่โทษปรับทางอาญา และไม่มีการลงโทษจ าคุกหรือกักขังแทน
ค่าปรับ รวมทั้งไม่มีการลงบันทึกในประวัติอาชญากรรมแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่สามารถช าระ
ค่าปรับได้ให้ใช้ “โทษบริการสังคม” แทนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดในการที่จะได้รับโทษที่
เหมาะสมกับสภาพความผิดและเหมาะสมกับฐานะของตน 
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กิจกรรมปฏรูปที่ 3 (BR0303) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0303 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน 

ด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0303 : 

▪ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบ 3 แนวทาง คือ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน (Connected) และการให้บริการ (e-Service) เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว มีธรรมาภิบาลข้อมูล 
และสามารถใช้งานร่วมกันได้  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0303 ที่ผ่านมา :  

▪ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ
ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จ านวน 18 โครงการ แบ่งออกเป็น 

1. Infrastructure จ านวน 7 โครงการ 
2. Connected จ านวน 3 โครงการ 
3. e-Service จ านวน 8 โครงการ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ และกระทรวงยุติธรรมได้ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  

กิจกรรมปฏรูปที่ 4 (BR0304) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0304 

ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฏหมาย 

ด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0304 : 

▪ การตราพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
26 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่าง
กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0304 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการจัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 คร้ัง ได้แก ่

คร้ังที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565  
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คร้ังที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเครสโคจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565  

คร้ังที่ 3 ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565  

คร้ังที่ 4 ภาคกลาง (ผ่านทางระบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  

ทั้งนี้ เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบ (e-initiative) จ านวน 2 ฉบับ ตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนายน 2565 ได้แก่  

1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  

2) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

พร้อมทั้ง สรุปผลการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ณ เดือนตุลาคม 2565 พบว่ามีการเสนอร่างกฎหมาย
ในช่วงปี 2565 จ านวน 80 ฉบับ 

กิจกรรมปฏรูปที่ 5 (BR0305) จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวก 
ในการใช้งาน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0305 

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย 

ด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0305 : 

▪ ภาครัฐได้ผลักดันการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มความสะดวกในการท าความเข้าใจและใช้งานกฎหมายของประชาชน และเข้าถึง
การใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการมากที่สุด  ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ และปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0305 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการด าเนินการโดยการก าหนดแผนงานหรือโครงการในการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎผ่านโครงการเกี่ยวกับกระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายมีคุณภาพลดภาระ
ของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้ เป้าหมาย
ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย จะบรรลุผลได้
จ าเป็นต้องมีการประกาศบังคับใช้ กฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... เพื่อด าเนินการ
จัดท าแผนงานโครงการในการประมวลกฎหมายและกฎ ให้สอดคล้องต่อไป 
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4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258  ง.  
ด้านกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาท ิ
(1) ให้มีการมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้

ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมถึงการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.  2565 ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 

▪ กองทุนยุติธรรม ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  โดยในปี 2565 ได้ให้ความ
ช่วยเหลือไปแล้ว 3,744 ราย จากจ านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ 3,885 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.38 

(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติ
วิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ 
ดังนี้ 
▪ จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราวทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 171 แห่งทั่วประเทศ โดยการน าอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) 
แก่ผู้ต้องหา/จ าเลยในศาลในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 

▪ มีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ประกอบด้วย หมวกนิรภัยติดกล้องประจ ารถจักรยานยนต์
งานสายตรวจ 60,060 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจงานสายตรวจ
และงานจราจร 120,597 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีต ารวจ 1 ,482 ชุด (ไม่สามารถ
บันทึกเสียงได้) และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดบันทึกภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
งานสอบสวน 2,980 ชุด  เพ่ือสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด 
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ต ารวจผู้จับกุม 
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(3) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่ง
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ จัดให้มีทนายความอาสาให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจ จ านวน 203 สถานี คิดเป็นร้อยละ 13.70 

ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ และมีบริการให้ค าปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์ (@lct249) ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

▪ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ให้บริการประชาชนด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ เช่น ปรึกษากฎหมาย 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล ค าแนะน า ขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ขอรับเงิน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจ าเลยในคดีอาญา ขอรับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ขอ
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ขอรับการตรวจพิสูจน์ DNA และแจ้งความคดีพิเศษ เป็นต้น ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เว็บไซต์ http://mind.moj.go.th/ และแอปพลิเคชัน Justice Care 

(4) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ 
และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตาม
ระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้
อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนมีผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 

2565 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 
ประกอบด้วย (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคม
มีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและ (3) ประชาชนมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ 
จ านวน 2 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนและสามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าได้ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก ได้รับการคุ้มครองสิทธิ อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยง่ายและเสมอภาค 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0401 BR0403 BR0404  

เป้าหมายที่ 2 : การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้  การบังคับใช้กฎหมายมีความสะดวก  รวดเร็ว  มีความน่าเชื่อถือ  
และลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับความ
ช่วยเหลือผ่านระบบการบริหารงานยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ   
ลดความเหลื่อมล้ า รวมไปถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่บังคับการตาม
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งประชาชนและเจ้าที่รัฐได้รับการคุ้มครองจากการ
บังคับการตามกฎหมายที่เป็นธรรม  

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0402 BR0405 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 

ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (BR0401) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0402) 

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0403) 

การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0404) 

ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว ส านักงานศาลยุติธรรม 
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กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0405) 

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากค าในการสอบสวน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR0401) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0401 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0401 : 

▪ มีพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ท าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากข้ึน 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0401 ที่ผ่านมา :  
▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ระหว่างจัดท าประกาศให้ประชาชนทราบ

ถึงระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ภายใน 90 วัน  นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
 
 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0402) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0402 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจ  
ทั่วประเทศ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0402 : 

▪ มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 177/2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอก
เขตอ านาจการสอบสวนและออกระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยรายงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์
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พ.ศ. 2564 โดยน าระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ (Police Diary Activity Report : PDAR) มาใช้ในการรับค า
ร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ 

▪ มีระบบประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ (Police Diary Activity Report : PDAR) มาใช้ในการรับค าร้องทุกข์
กล่าวโทษ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0402 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการการจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การด าเนินงาน 
▪ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการ โดยได้เผยแพร่ค าสั่ง ตร. 

ที่ 177/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 เร่ือง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ านาจการ
สอบสวน ทางเว็บไซต์ http://sarantete.police.go.th  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0403) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0403 

ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี การด าเนินการ
ในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0403 : 

▪ มีทนายความอาสาให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนประจ าสถานีต ารวจทั่วประเทศ จ านวน 203 
สถานี 

▪ มีบริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในการด าเนินคดี ทางแอปพลิเคชันไลน์ (@lct249) ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

▪ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการ กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ ได้แก่ การร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการสภาทนายความ ร้องเรียนทางโทรศัพท์  อีเมล์ และ
ไปรษณีย์ หรือร้องเรียนผ่านประธานสภาทนายความจังหวัดจ านวน 112 แห่ง หรือกรรมการบริหาร 
สภาทนายความภาค 1 - 9 จ านวน 9 แห่ง 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0403 ที่ผ่านมา 

▪ สภาทนายความ ด าเนินการยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อด าเนินการจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบตามเป้าหมาย จ านวน 1,482 สถานี แต่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการเพียง 203 สถานี 

▪ สภาทนายความ ด าเนินการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการ กรณีเกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ ในหลายช่องทาง 

 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0404) ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0404 

มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0404 : 

▪ มีข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2565 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565 โดยก าหนดแบบพิมพ์ค าร้องขอปล่อยชั่วคราว ตามข้อ 25 
แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญา พ.ศ. 2565 ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ มีการจัดระบบให้มีการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอ านวยความสะดวกและยุติธรรมให้กับ
ประชาชนในการได้รับอิสรภาพปล่อยตัวในช่วงวันหยุด โดยมีศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 171 แห่ง 
ทั่วประเทศ 

▪ มีการน าอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา/จ าเลยในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0404 ที่ผ่านมา 

▪ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการออกระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพื่อพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวใน
วันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย และได้
ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรม ให้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบ
หรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว มาใช้ในศาลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 171 ศาล 

▪ ส านักงานศาลยุติธรรม ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบ
หรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมที่เข้าร่วม
โครงการ และได้มีการจัดท าแนวทางและคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0405) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสอน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0405 

มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0405 : 

▪ มีค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 178/2564 เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียง ในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน
คดีอาญา และได้เผยแพร่ค าสั่งผ่านทางเว็บไซต์ http://sarantete.police.go.th 

▪ มีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ประกอบด้วย หมวกนิรภัยติดกล้องประจ ารถจักรยานยนต์งานสาย
ตรวจ 60,060 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจงานสายตรวจและงานจราจร 
120,597 ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีต ารวจ 1 ,482 ชุด (ไม่สามารถบันทึกเสียงได้) และกล้อง
บันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดบันทึกภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานสอบสวน 2 ,980 ชุด เพื่อสามารถ
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ใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจ าเลย และเป็น
การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจผู้จับกุม 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0405 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการพัฒนาระบบการท างานโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกภาพและ
เสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา 

▪ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบ 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

1.  สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ แล้ว โดยมีเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

(1) ขจัดอุปสรรค และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วม กลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ มีการพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ด าเนินการพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 

▪ มีศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ 

▪ มีระบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (e-Filing) เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่น
แบบและช าระภาษี รวมทั้งภาครัฐมีระบบ 

(2) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT 

▪ ผลักดันพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 

(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  
มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ จัดท า VES (Vat for Electronic Service) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีท าให้เพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ 

▪ มีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม 
และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสใน
การท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ ผลัดดันพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ
เพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย  
(1) ประชาชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 3
เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ ท่องเที่ยว 
และเกษตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมูลค่าเ พ่ิมสูงสุด  สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 
มีความสามารถในการแข่งขันได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีความซับซ้อน  มีการ
เติบโตของธุรกิจ 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0501 BR0502 BR0503 BR0504 BR0505 

เป้าหมายที่ 2 :  กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศที่มีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ  โดยมีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับครัวเรือน ชุมชน 
และภาคธุรกิจทุกขนาด 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0501 BR0503 BR0505 

เป้าหมายที่ 3 :  ปรับบทบาท โครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อม ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงกฎระเบียบ เชิงการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานต่าง ๆ และเอ้ือต่อ
การยกระดับการพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและบริการของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0503 BR0504 BR0505 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี  

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(BR0501) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0502) 

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0503) 

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดขนาดย่อม 
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กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0504) 

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของ
ไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment 
Center) 

กระทรวงพาณิชย์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0505) 

การพัฒนาศั กยภาพคนเพื่ อ เป็นพลั ง ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึ่งประสงค์อย่างครบถ้วน ผ่าน
กิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR0501) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0501 

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑช์วีภาพ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0501 : 

▪ มีการปรับเปลี่ยนพื นที่และพัฒนาที่ดิน โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ าไปสู่การปลกูพืชเลี้ยง ปศุสัตว์
และประมงที่มีมูลค่าสูง ทั้งหมด 2,045 แปลง และพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ 
ไม่เหมาะสมจ านวน 67,290 ไร ่

▪ มีการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ด้วยการพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 8,582 รายการ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรใน
แปลงใหญ่ด้านพืชเน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด และการเชื่อมโยงตลาด 3,224 แปลง 

▪ มีการขยายพื นที่ชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึงและ
เป็นธรรม ผ่านโครงการชลประทานจ านวนรวมกว่า 9,478 รายการงาน 

▪ พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ตลอดจนส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต การอนุรักษ์เพื่อด ารงรักษาพันธุ์ดี พันธุ์เฉพาะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร 1,200,000 ต้น กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดี (พันธุ์หลัก) 9,000 ตัว 
กระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดี (พันธุ์ขยาย) สู่เกษตรกร 1,207,200 ตัว 

▪ พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร อาทิ การพัฒนาผู้จัดการแปลง จ านวน 1,500 คน เพื่อบริหารจัดการการผลิต
ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ การอบรมให้ความรู้ในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูปรองรับตลาดเกษตรสร้างมูลค่า
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 80 แห่ง รวม 2,420 ราย   

▪ มีการสร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) โดยได้พัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer และ Young 
Smart 

▪ มีการจัดท าระบบส าหรับให้บริการข้อมูล แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ให้บริการ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบการบูรณาการ
ข้อมูลและจัดท ารายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบปฏิทินการผลิตสินค้า
เกษตร ระบบ Coaching Program Platform (CPP) และระบบ Public AI เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0501 ที่ผ่านมา :  

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า  และ 
ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงที่มีมูลค่าสูง โดยด าเนินการ ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการ
เชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และข้อมูลจาก Agri-Map แบบ online และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง 
โดยได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม 
การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด  

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสม เพียงพอทั่วถึงมีเป้าหมายพื้นที่ชลประทานได้รับการบริหารจัดการ 

▪ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการจัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีการจัดท าจุดสาธิตและสนับสนุนพันธุ์ให้กับกลุ่มแปลง
ใหญ่ ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช่
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 

▪ หน่วยงานร่วมด าเนินการ มีการพัฒนาผู้จัดการแปลง จ านวน 1,500 คน เพื่อบริหารจัดการการผลิตให้กับสมาชิก
แปลงใหญ่ โดยเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิต 
การตลาด ตามแนวทางตลาดน าการผลิต ให้สามารถพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลง ที่บริหารจัดการกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ข้อมูลการผลิต การตลาด และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การแปร
รูปสินค้าเกษตรมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สร้างความหลากหลาย ของสินค้า รวมทั้ง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการในแต่ละชนิดสินค้าและ
ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเมื่อมีความพร้อม ในเชิงธุรกิจมากข้ึน โดยด าเนินการอบรมและพัฒนาเกษตรกร 
ให้เป็น Smart Farmer และ Young สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพ 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  (Co-farm)  
เพื่อรองรับการรวบรวมข้อมูลจากระดับพื้นที่และการบริหารจัดการข้อมูลจากแปลงใหญ่จากทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบแปลงใหญ่เพื่อประสิทธิภาพ ในการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยมีการจ าแนกข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ชนิดสินค้า ประเภทการรวมกลุ่ม จังหวัดและมาตรฐานสินค้า เป็นต้น 

▪ หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการ พัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตร และภาคีเครือข่ายทั้ง
ในส่วนกลาง ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตเกษตรกรเชิงพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ “ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง” ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อน
ทั้งรูปแบบเชิงพื้นที่ (Area Base) และ รายสินค้า (Product Base) โดยมีการลงพื้นที่น าร่องแล้วใน 7 จังหวัด
และมีกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0502) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0502 

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึน้และสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0502 : 

▪ มีการขับเคลื่อน Happy Model ผ่านทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จ านวน 770 ราย และพัฒนาจุดเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความ
โดดเด่น จ านวน 77 แหล่ง ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์ผ่าน social media  

▪ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด าเนินการส ารวจและทดสอบสินค้าการท่องเที่ยว แนวทางการบริหารจัดการ
กิจการและแหล่งท่องเที่ยวประเภท กีฬากอล์ฟ และสปาที่มีศักยภาพ จัดเก็บข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์
เส้นทางรวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ รวมทั้งด าเนินโครงการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าพุร้อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ โดยด าเนินการจัดท าคู่มือเส้นทาง
ท่องเที่ยวน้ าพุร้อนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ 

▪ มีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านที่พัก ที่จะท าให้โรงแรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เต็นท์ แพ รถบ้าน บ้านต้นไม้  
ให้สามารถจดทะเบียนการประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้  

▪ ผลักดันการขยายเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  Special Tourist Visa (STV) เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเรือยอร์ช และเรือซุปเปอร์ยอร์ช และผลักดันให้คน
ประจ าเรือสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ 180 วัน 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0502 ที่ผ่านมา : 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ จัดท าคู่มือ Happy Model เพื่อเป็นการเผยแพร่ค าจ ากัดความ ไปสู่ทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬามีการผลักดันการขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Happy Model 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการด าเนินธุรกิจ
ของประชาชน ประเด็นการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าพุ
ร้อนเชื่อมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ งบประมาณ 3,602,300 บาท 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม เป็นการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการประกอบธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน  ซึ่งช่วย
ยืนยันว่าภาครัฐพร้อมจะปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดของประชาชนอยู่เสมอ ครอบคลุมการก าหนด
หลักเกณฑ์ส าหรับโรงแรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เต็นท์ แพ รถบ้าน บ้านต้นไม้ ให้สามารถจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ 

▪ หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ โดยหน่วยงานได้ด าเนินการผ่านภารกิจประจ าของหน่วยงาน 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส าราญและกีฬา 
ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน า
เรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งผลักดันการขอขยายเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ 
Special Tourist Visa (STV) เป็นเวลา 1 ปี และต่อยอดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช 

67



กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0503) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0503 

1. SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs  

3. จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0503 : 

▪ มาตรการด้านสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาก
ขึ้นเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ อาทิ โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ 9 (PGS 9) วงเงินค้ าประกัน 150,000 ล้านบาท โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงินค้ าประกัน 25,000 ล้านบาท  

▪ เพิ่มโอกาสทางการค้ากับภาครัฐ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

▪ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ โดยด าเนินการวินิจฉัยปัญหา
และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 287 โครงการ สร้างมูลค่าผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจคิดเป็นก าไร 750 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 478 ล้าน
บาท มีมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจฯ หรือมียอดขายจ านวน 7,350 ล้านบาท และด าเนินการให้ค าปรึกษา
แนะน าเชิงลึกการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพธุรกิจด้วยดิจิทัล การบริหารจัดการ
ธุรกิจด้วยดิจิทัล การตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 810 กิจการ สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 421,435,219.97 บาท  

▪ พัฒนาระบบนิเวศให้เอื อต่อการด าเนินธุรกิจ ผ่านทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม อาทิ ฐานข้อมูลด้าน SME เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะ
กลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนและพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดท า
สื่อการเรียนรู้และ Platform เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ เช่น แพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจของ SME ด าเนินงานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ด าเนินการพัฒนาเชื่อมโยงและ 
บูรณาการข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0503 ที่ผ่านมา : 

▪ หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผน โดยการค้ าประกันสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจและรักษาสภาพการจ้างงานได้ โดยมีการด าเนินการเสริมสภาพคล่องให้แก่ SME ดังนี้ (1) โครงการ 
ค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 (PGS 9) วงเงินค้ าประกัน 150,000 ล้านบาท  
(2) โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 (Micro 4) วงเงินค้ าประกัน 
25,000 ล้านบาท 

▪ หน่วยงานได้ด าเนินการตามแผน  โดยได้ด าเนินการส่งเสริม SME น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ อบรมออนไลน์ด้านการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนา SME ด้วยระบบ BDS โดยจัดท าระบบเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนหน่วยงาน
บริการธุรกิจและผู้ประกอบการ  
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▪ หน่วยงานได้ด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ดังนี้ (1) ด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
ภาครัฐของ สสว. (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ด าเนินงานพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ผ่านระบบ SuperSet (2) สสว. ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ 

▪ หน่วยงานได้ด าเนินการพัฒนาระบบนิเวศด้วยการจัดท าฐานข้อมูลด้าน SME พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน
และพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดท าสื่อการเรียนรู้และ platform  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ ดังนี้ (1) ฐานข้อมูลด้าน SME เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ในการก าหนด
มาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าชุมชน พัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ (3) การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 
ด าเนินโครงการปรับตัวสู่วิกฤติด้วย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR0504) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional  Trading/ 
Investment Center) 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0503 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0503 : 

▪ มีการก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติ  อาทิ การทบทวนคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  (Smart Visa) โดยก าหนด
มาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาท างานและพักอาศัยใน
ประเทศไทย การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน  
การประกันภัยและการบริการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และสถานการณ์ปัจจุบันมีความเหมาะสมเป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  

▪ เร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย และบันทึก
ความเข้าใจด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ 
ถ่ายล าและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน  

▪ สนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ให้ด าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
ไทยกับประเทศในเอเชีย อาทิ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. ....  

▪ พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
กรมสรรพากรและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน การเชื่อมโยง
ข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) มีการรับรองโครงสร้างข้อมูลใหม่ของใบรับรองสุขอนามัยพืช 

▪ พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ  

▪ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค อาทิ การประชุมเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EU-Thailand 
FTA Exploratory Talks การประชุมเจรจาภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-แคนาดา โดยอาเซียนและแคนาดาได้จัดประชุม
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คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ตลอดจนปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงสิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขของประเภทกิจการต่าง ๆ ได้ปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่า
ประเทศคู่แข่ง  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0503 ที่ผ่านมา : 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภูมิภาค
อาเซียน มีการเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย 
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย (2) สนับสนุนภาคเอกชนของไทยใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ให้ด าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย (3) พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (1) ประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EU-Thailand FTA Exploratory Talks ครั้งที่ 5 และประชุมเจรจาภายใต้
กรอบ FTA อาเซียน-แคนาดา โดยอาเซียนและแคนาดาได้จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรี 
อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA TNC) คร้ังที่ 1 เพื่อเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) 
ติดตามความคืบหน้าการเจรจาของคณะท างานเจรจากลุ่มต่าง ๆ และพิจารณาแผนงานการเจรจา ซึ่งมีแผนที่  
จะประชุม ACAFTA TNC ครั้งที่ 2 (2) ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (3) ทบทวนขอบข่ายธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business Center : IBC) (4) ด าเนินงานทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (5) ด าเนินงานปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของ
ประเภทกิจการต่าง ๆ ได้ปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง (6) จัดท า
มาตรการเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์แม่นย าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) โดยก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานและพักอาศัยในประเทศไทย (2) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดท าร่างขอบเขตของงานของ
ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร - ศึกษาระบบ Visa Data Center (VDC) หรือ E-Visa  

▪ เพื่อหา Best Practices และระบบที่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด 
ซึ่งต้องครอบคลุมระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (1) ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนิน
ธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการบริการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (2) เตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และ
การประกันภัย โดยขยายกรอบการช าระบัญชีสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency Settlement) (3) อ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0505) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0503 

สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะ และความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0503 : 

▪ มีการออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) อาทิ โครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะ  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง จ านวน 27 แห่ง  

▪ มีการออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill) ส าหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ อาทิ การด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนประสบการณ์
เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรู้คุณค่าของคุณวุฒิวิชาชีพ 45 อาชีพ โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินตามโครงการสร้างโอกาสฯ รวม จ านวน 16,671 คน ได้รับการประเมินแบบเทียบโอน
ประสบการณ์ 9,833 คน  

▪ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างานส าหรับตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตและการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนโครงการสร้างความ
เข้มแข็งก าลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ  

▪ สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน ผ่านทางการด าเนินโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท างานในศตวรรษที่ 21  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0503 ที่ผ่านมา : 

▪ หน่วยงานได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร  (Degree และ non 
degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand 
Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาใน
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย  

▪ หน่วยงานได้ด าเนินการออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill Re Skill and New Skill) ด้วยการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Reskill/Upskill) ภายใน
สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พัฒนาบัณฑิตและแรงงานให้มีงานท าและสามารถรองรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่เน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

▪ หน่วยงานได้สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคี
การศึกษาและท างานส าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย  

▪ หน่วยงานได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน  โดยได้ด าเนิน
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างานในศตวรรษที่  21 ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือด้วยเทคโนโลยี  ส าหรับเป็นฐาน 
ในการต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258  
ช. ด้านอ่ืน ๆ แล้ว โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาท ิ
(1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึงความต้องการ

ใช้น  าในทุกมิติ รวมทั งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน  มี
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี  
▪ จัดท้าพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกฎหมายหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านน  า  

▪ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบการขับคลื่อนภารกิจด้านน  า
ของประเทศ จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าของประเทศ  

▪ จัดตั งคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ และการจัดตั งคณะกรรมการลุ่มน  า เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันในการบริหารจัดการน้าทั งในระดับประเทศและในระดับพื นที่  

▪ จัดท้าผังน ้า ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ.2561 แล้วเสร็จจ านวน 14 ลุ่มน  า ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จทั ง 22 ลุ่มน  าใน พ.ศ. 2567 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลผังน  าบน
ฐานข้อมูลเดียวกัน  

▪ พัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ (National Hydro informatics Data Center) ซึ่งเป็นระบบ
ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านน  า ประกอบด้วย
ข้อมูลหลัก 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) อุตุนิยมวิทยา 2) อุทกวิทยา 3) โครงสร้างพื นฐานและสาธารณูปโภค 4) 
แผนที่ 5) เศรษฐกิจและสังคม 6) ภัยพิบัติ 7) มาตรฐาน/กฎระเบียบ/เกณฑ์ 8) งานวิจัย  และ  
9) อื่น ๆ  

(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครอง
ที่ดินทั งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการ ดังนี  
▪ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ตามหลักการของคณะกรรมการนโยบานที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนแล้ว 
1,442 พื นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื อที่ 37 5,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย  

▪ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) เพ่ือให้ได้แนว
เขตที่ดินของรัฐที่ ไม่ทับซ้อนเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล  า และคืนความชอบธรรมให้กับประชาชน โดย
ด าเนินการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐแล้วเสร็จใน 2 กลุ่มพื นที่ รวมถึงมีการ 
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▪ จัดท้า (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.
2566-2580) เพ่ือการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(3) จัดให้มีระบบจัดการและก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี  

▪ กรมควบคุมมลพิษจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

▪ จัดท้าระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับติดตามสถานการณ์ขยะมูล
ฝอยของประเทศ และน าไปสู่การก าหนดมาตรการ นโยบายในการจัดการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

▪ จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพ่ือเป็น
กรอบในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ  

▪ กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2565 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนจากการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

▪ กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเรื่องก้าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการ
น้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 จ านวน 428 รายการ  
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2. สรุปผลการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก้าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ 
จ้านวน 4 เป้าหมาย ดังนี   
เป้าหมายที่ 1 : สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

ผลลัพธ์ เกิดการด าเนินการ 
(1) การพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยได้แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมา
อย่างต่อเนื่อง นับตั งแต่รัฐบาลได้ก าหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็น
วาระแห่งชาติในปี 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และเพื่อให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะมลพิษจากขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได้อย่างจริงจัง รวมถึงจัดท าระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ และน าไปสู่การก าหนดมาตรการ
นโยบายในการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในส่วนของการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
พลาสติก มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 
2565) เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) นอกจากนี  
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องยั งได้ด าเนินการแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริ งจั ง อาทิ  
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2565 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจาก
การจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศ เร่ือง 
ก าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 
จ านวน 428 รายการ และเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะน าเข้าอย่างผิด
กฎหมาย 
(2) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
(3) การด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงพื นที่วิกฤติให้มีค่าฝุ่นละอองเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความหลอดภัยด้านสุขภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษาและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0601 BR0604 

เป้าหมายที่ 2 :  มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรม 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 

ผลลัพธ์ เกิดการด าเนินการ 
(1) พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลปกป้องผืนป่าผ่าน
ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ
ยังได้ก าหนดให้เกิดกลไกความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการน  าในระดับต่าง ๆ อาทิ การ
จัดตั งคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ และการจัดตั งคณะกรรมการลุ่มน  า เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันในการบริหารจัดการน  าทั งในระดับประเทศและระดับพื นที่ 
(2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลน  าแห่งชาติ (National Hydroinformatics 
Data Center) ซี่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพ โดยรวบรวมและเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
(3) การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติจดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (แก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เครื่องมือกลไกพิเศษในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
เพื่อให้กระบวนพิจารณาการมีค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือการบังคับคดีในคดีปกครองด้าน
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น น าไปสู่การแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนหรือยุติข้อโต้แย้ง
ที่เกิดขึ นระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครอง และเพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์ 
ส่งผลให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแหลางทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม โดยทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 

ด้าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0601 BR0603 

เป้าหมายที่ 3 : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการ
พัฒนาประเทศทั งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์ เกิดการด าเนินการ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment Guideline : SEA) โดยมีการจัดท าแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการและ
ขั นตอนการจัดท า SEA และเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับบริบทการพัฒนาและกลไกการ
ขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย นอกจากนี ยังได้จัดท าคู่มือ SEA ฉบับประชาชนและโปสเตอร์
เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในประเด็น 
SEA ได้อย่างง่ายขึ น รวมถึงจัดท า (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ กพย.  
(2) การปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดหน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศในการดูแลผลประโยชน์ของ
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ชาติทางทะเล คือ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั งได้มีการจัดท า
พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 เพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบูรณาการท างานร่วมกันในการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านน  า และได้มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการบูรณาการบริหารจัดการน  าทั งประเทศอย่างเป็นระบบ โดย สทนช. ได้จัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน  า ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สามารถดึงดูดนัก
ลงทุนทั งจากภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เป็นฐานการผลิต
ที่ส าคัญ จากการมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน 

ด้าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0601 BR0603 BR0604 

เป้าหมายที่ 4 : เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของโลกการ
พัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลลัพธ์ เกิดการด าเนินการ 

(1) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 34 
ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  
(2) จัดท าแผลการบริหารจัดการประมงของไทย (Marine Fisheries Management 
Plan : FMP) พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ใช้หลักการท าประมงที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ
เพ่ือความยั่งยืน รวมถึงน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส าหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
สัตว์น  าที่จับจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certification) และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น  าน าเข้า ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการท าประมงไม่เกิย
ศักยภาพผลผลิตปริมาณสูงสุดของสัตว์น  าที่จะจับมาใช้ประโยชน์ได้ (Maximum 
Sustainble Yield : MSY) ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยการเกิดกลไกเชื่อมโยงที่ส าคัญระหว่างการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า น าไปสู่ศักยภาพในการพัฒนาอย่างสูงสุดบนพื นฐานการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรเหล่านั นให้เกิดความยั่งยืน และประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อพิพาท และทิศทางการ
พัฒนาในแต่ละพื นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งทรัพยากรที่มี 

ด้าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0601 BR0602 BR0603 BR064 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก้าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี  
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กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพ่ิมและพัฒนาพื นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (BR0601) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0602) 

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด 

กรมการปกครอง  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0603) 

การบริหารจัดการน  าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ในพื นที่นอกเขตชลประทาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0604) 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

กรมควบคุมมลพิษ 

 
 
หน่วยงานของรัฐได้มีการด้าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั ง 4 กิจกรรม ดังนี   

กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR0601) เพิ่มและพัฒนาพื นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0601 

1. หยุดยั งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ น 

3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร และการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ นอย่าง
เหมาะสม 

ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของกิจกรรม BR0601 : 

▪ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบานที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื นที่ใน 70 จังหวัด 
รวมเนื อที่ 375,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย 

▪ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ38 มาตราส่วน 1:4000 (One Map) เพื่อให้ได้แนวเขต
ที่ดินของรัฐที่ไม่ทับซ้อน น าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล  า 
และคืนความชอบธรรม40 ให้กับประชาชน โดยดาเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแล้วเสร็จใน 2 กลุ่มพื นที่ 
รวมถึงมีการ 

▪ จัดท้า (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580) 
เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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▪ ผลักดันพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย ในปี 2564 ภายใต้
หลักเกณฑ์ ข้อที่ 10 เป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพบชนิดพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่ายิ่งด้านการอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์  

▪ ด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในพื นที่ป่าสงวนและพื นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) เพื่อช่วยวางแผนป้องกันและปราบปราม
เหตุ ไฟป่ า  ปัญหาการลั กลอบล่ าสั ตว์ หรื อการลั กลอบตัด ไม้ ไ ด้ อย่ า ง รวด เร็ วและมีประสิทธิภาพ  
มีการใช้วงรอบการรายงานข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA 5 เพื่อสังเกตการณ์ข้อมูลจุดความร้อน และร่วม
ปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาอย่างต่อเนื่อง  

▪ ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนและป่าครอบครัว โดยมีเครือข่ายป่าชุมชนรวมทั งประเทศ 17,442 หมู่บ้าน รวมเนื อที่
ประมาณ 7,634,261 ไร่ รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกการมีสวนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลปกป้องผืนป่า
ผ่านภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน (ทสม.) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 
ทั งสิ น 280,645 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565) 

การด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0601 ที่ผ่านมา :  

▪ กรมป่าไม้ได้ด าเนินการจัดตั งศูนย์ป้องกัน และปราบปราม แล้วทั งหมด 4 ศูนย์ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 18 หน่วย 
ดังนี  1.ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ที่ 1 (ภาคกลาง) โดยมีหน่วยปฏิบัติ การพิเศษ จ านวน 5 หน่วยศูนย์ป้องกัน
และปราบปราม ที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 6 หน่วยศูนย์ป้องกันและ
ปราบปราม ที่ 3 ภาคเหนือ) โดยมีหน่วย ปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 3 หน่วย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 
(ภาคใต้) โดยมีหน่วย ปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 4 หน่วย 

▪ จัดท า พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

▪ ส านักงานจัดการป่าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับปรุง พัฒนาผลักดัน และสนับสนุนการจัดท า
กฎหมายและอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยจะมีกฎหมายระเบียบ ค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ านวนทั งสิ น 29 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว จ านวน 19 ฉบับ 

▪ กรมป่าไม้ได้ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพื นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร)  รายงานจุดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อหาพื นที่บุกรุกและเข้า ตรวจสอบพื นที่เป้าหมายโดยมีการรายงานจุดการเปลี่ยนแปลงทั งหมด 
3,377 จุด แบ่งเป็น 1. ด าเนินคดี 1,515 คดี 2. ผู้ต้องหา 37 คน 3. เนื อที่ 9,700.38 ไร่ (ข้อมูลระหว่างวันที่ 6 
เม.ย. 2561 -ก.ย. 2565) 

▪ ปฏิบัติการบินตรวจลาดตระเวน คุ้มครอง ป้องปรามและปราบปราม การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในพื นที่ป่าอนุรักษ์  ป่าสงวนแห่งชาติและพื นที่ป่าชายเลนครอบคลุมพื นที่เป้าหมาย  จ านวน 
74,988,461.16 ไร ่

▪ ปฏิบัติการบินป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื นที่จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดน่าน จังหวัดปัตตานี จังหวัด พะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
แพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยะลา จังหวัดล าปาง จังหวัด ล าพูน และจังหวัดสงขลา โดยปี 2564 มีจุดความ
ร้อนสะสมรวมทั งสิ น จ านวน 33,816 จุด ปี 2565 มีจุดความร้อนสะสมรวมทั งสิ น จ านวน 12,730 จุด ลงลง
จ านวน 21,086 จุด คิดเป็นลดลงร้อยละ 62.36 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่าย 
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ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 -  
30 มิถุนายน 2564 เปรียบเทียบกับ ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 

▪ ในปีงบประมาณ 2561-2563 แจกจ่ายกล้าไม้ รวม 103,094,053 กล้า คิดเป็นพื นที่สีเขียวประมาณ 252,580.43 ไร่ 
ในปีงบประมาณ 2564 กรมป่าไม้ได้ผลิตกล้าไม้ รวม 46,200,000 กล้า แจกจ่ายกล้าไม้รวม 40,558,090 กล้า 
คาดว่า สามารถเพิ่มพื นที่สีเขียว ประมาณ 99,367.32 ไร่ ในปีงบประมาณ 2565 กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ส าหรับแจกจ่ายและน าไปปลูกเพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียวโดยผลิตกล้าไม้ รวม 31,716,426 
กล้า แจกจ่ายกล้าไม้ รวม 13,336,340 กล้า คิดเป็นพื นที่สีเขียวประมาณ 32,674.03 ไร ่

▪ ด าเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยการปรับเปลี่ยน พืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกป่าและไม้
เศรษฐกิจลักษณะผสมผสานในพื นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินและได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี   
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 

▪ มีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พื นที่ป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชน และได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง จ านวน 11,327 ป่า 

▪ ด าเนินโครงการป่าในเมือง “สวนป่า ประชารัฐ เพื่อความสุขของ คนไทย” มีจ านวน 31 แห่งทั่วประเทศ  
(41,056 ไร่)  

▪ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากิน 
ในพื นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ในส่วนที่ยังไม่ได้น ามาด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

▪ กรมป่าไม้ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ราษฎรครอบครองที่ดินในพื นที่ป่า สงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
30 มิ.ย. 2541 โดยด าเนินการรังวัด แปลงที่ดินให้กับราษฎรในบริเวณที่ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ตาม
ภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 เพื่อน าข้อมูลไปจัดการตามระเบียบและกฎหมาย  

▪ ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยด าเนินการจัดหาที่ดินในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการตาม นโยบายรัฐบาลด้านการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนเพื่อน าไปจัดที่ดินท ากินให้
ชุมชนในลักษณะแปลงรวมแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ทั งนี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป่าไม้
ได้จัดหาที่ดินในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน ามาจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนครบถ้วนแล้ว 3.9 ล้านไร่  

▪ พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางประชารัฐ โครงการป่าชุมชนต้นแบบ 
พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ (Quick win) 

▪ จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์แร่และจัดท าแผนที่ศักยภาพแร่เพื่อเตรียมก าหนดเขต
แหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองระยะต่อไป  

▪ จัดท า (ร่าง) แผนที่เขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจ าแนกทรัพยากรแร่ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาของ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามรูปแบบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการ
ปรับปรุงให้มีความ เหมาะสมในการบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0602) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0602 

1. มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการก าหนดพื นที่ทางทะเล
ของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล 

2. การจัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 
3. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย 

ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของกิจกรรม BR0602 : 
▪ มีผลการศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ  

▪ มีผลการศึกษาและขยายผลการจัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
และระบบการประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ  

▪ มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  (Post-Audit)  

▪ มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ง  (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร  

▪ จัดท าพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

▪ จัดตั งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของ
ประเทศในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

▪ จัดท าแผนการบริหารจัดการประมงของไทย (Marine Fisheries Management 84 Plan: FMP)  

▪ พ.ศ. 2563-2565 ที่ใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศเพื่อการท าประมงอย่างยั่งยืน  และพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น  าที่จับจากเรือประมงไทย และระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น  า
น าเข้า ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการท าประมงไม่เกินศักยภาพการผลิตของปริมาณสูงสุดของสัตว์น  าที่จะจับ
มาใช้ประโยชน์ได้ 

▪ จัดท าแผนประชารัฐขจัดขยะทะเล และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  

▪ ผลักดันพื นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันให้เป็นมรดกโลก โดยเว็บไซต์ของ ศูนย์มรดกโลกองค์การยูเนสโก 
(https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6573/) ไ ด้ บ รรจุ  "พื นที่ แหล่ ง อนุ รั กษ์ ทะ เล อันดามั น "  
ในบัญชีรายชื่อเบื องต้นเพื่อเสนอขอขึ นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นล าดับต่อไป 

▪ ก าหนดเส้นเขตจังหวัดทางทะเลและรายการค่าพิกัดรายจังหวัด และจัดท าแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัด ราย
กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของพื นที่ทางทะเล เพื่อเตรียมการจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งใน
ลักษณะ One Marine Chart ซึ่งอยู่ระหว่างการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันของจังหวัดทางทะเล 23 จังหวัด เพื่อ
ใช้เป็นบัญชีแนบท้าย (ร่าง) พระราชบัญญัติการก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....   
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▪ จัดท าหลักสูตรเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรของส่วนราชการ 

การด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0602 ที่ผ่านมา 
▪ แต่งตั งคณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพื นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล  โดยมีปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

▪ แต่งตั งคณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางและพิกัดเพื่อแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
คณะอนุกรรมการก าหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
และคณะท างานยกร่างกฎหมายเพื่อก าหนดพื นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 

▪ คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพื นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ได้เห็นชอบร่างแผนที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล และบันทึกข้อตกลงรายจังหวัด จ านวน 20 คู่จังหวัด ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 คู่จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดพังงา 

▪ แต่งตั งคณะท างานร่วมระหว่างสองจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลพยานหลักฐานความเป็นมาเพื่อหาข้อสรุป
ในการจัดท าแนวเขตการปกครองร่วมกัน  

▪ แต่งตั งคณะท างานพิจารณาหาข้อยุติแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่  

▪ แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาพิพาทแนวเขตการปกครองระหว่างอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
กับอ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จัดท าความเห็น ข้อเสนอแนะ น าเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อวินิจฉัยชี 
ขาด ทั งนี  การประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้าน
พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยจ าแนกข้อมูลการสนับสนุนเป็นรายเกาะ เพื่อใช้ประกอบการ
ประชุมวินิจฉัยชี ขาดในครั งต่อไป 

▪ จัดท าหลักสูตรเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่งตั งคณะท างานจัดท าเนื อหารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา และจัดท าเนื อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ ทั งนี  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  
ได้น าเสนอเนื อหารายวิชาต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อย และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มี
หนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาน าไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป  

▪ จัดท าหลักสูตรเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรต่ ากว่าอุดมศึกษา มอบหมาย
ผู้แทนประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ และ จัดท า (ร่าง) สาระส าคัญและ
เนื อหาที่จะบรรจุเรื่อง เขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

▪ จัดท าหลักสูตรเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  หลักสูตรสูงกว่าอุดมศึกษา (หลักสูตร
ราชการ) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
พิจารณาการบรรจุเนื อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรของกระทรวงมหาดไทย อาทิ 
หลักสูตรนายอ าเภอ วิทยาลัยการปกครอง และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

▪ มีการก าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยและ ขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติ มีแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม
ทั งระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว  

▪ จัดท า Roadmap การจัดการขยะ พลาสติก (พ.ศ. 2561 - 2573) เป็นต้น พร้อมทั ง ให้การส าคัญสนับสนุน 
งบประมาณในการขับเคลื่อน การด าเนินงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนด 
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▪ ด าเนินงานศึกษาวิจัยขยะทะเล จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการศึกษาปริมาณขยะปากแม่น  า 2) โครงการ
ศึกษาผลกระทบของขยะทะเล ต่อสัตว์ทะเลหายาก 3) โครงการศึกษาผลกระทบขยะทะเล ต่อระบบนิเวศ 
แนวปะการังอันดามัน และอ่าวไทย 4) โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก ในน  า ตะกอนดิน และสัตว์น  า  

▪ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการเก็บขยะทะเล และ ขยะชายหาด ๔๘ พื นที่ 2๔ จังหวัดชายฝั่ง โดยมี 
เป้าหมายเก็บขยะได้ รวมทั งสิ น 250 ตัน ใน 21 จังหวัด 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0603) การบริหารจัดการน ้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทาน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0603 

1. การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถพึ่งพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการน  าร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน  าอย่างเป็นระบบในพื นที่เหนืออ่างเก็บน  าล า
เชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน  าซับประดู่ 

2. การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลการบริการ
จัดการน  าในพื นที่นอกเขตชลประทานอ่ืนต่อไป 

ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของกิจกรรม BR0603 : 
▪ การบริหารจัดการน ้าเพื่อฟื้นฟูลุ่มน ้าล้าเชียงไกร ผ่านโครงการ  

1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองไทร บ้านกระพี  หมู่ที่ ๖ ต าบลค้างพลู อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ประชาชนได้ใช้แหล่งน  า ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน 200 ครัวเรือน พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
700 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 875,000 ลบ.ม 

2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไก้ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ประชาชนได้ใช้แหล่งน  า ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน ๓๘0 ครัวเรือน พื นที่เกษตร
ได้รับประโยชน์ ๓00 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 235,828 ลบ.ม 

3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสง่า บ้านวังสง่า หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ประชาชนได้ใช้แหล่งน  าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน 29๔ ครัวเรือน พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
180 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 237,500 ลบ.ม. 

4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ต าบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา ประชาชน
ได้ใช้แหล่งน  า ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน 100 ครัวเรือน พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 80 ไร่ 
ปริมาณความจุเก็บกัก 187,500 ลบ.ม 

5) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา 
ประชาชนได้ใช้แหล่งน  า ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน 352 ครัวเรือน พื นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 
150ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 259,722 ลบ.ม 

▪ ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน  าดงเศรษฐี ต าบลย่านยาว อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ฟื้นฟูและปรับโครงสร้าง
แมน่  าพิจิตรสายเก่า โดยขุดลอกเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร และซ่อมบ ารุงประตูระบายน  าหนึ่งแห่ง 

การด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0603 ที่ผ่านมา 
▪ แต่งตั งคณะท างานในพื นที่เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนก าหนดแผนงานการปฏิรูปการบริหารจัดการน  า  

เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
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▪ ด าเนินการเลือกพื นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วย
องค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือและข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื นที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่อง
ต้นทุนน  าและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน  ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น  า และมีระบบพี่เลี ยงที่ช่วยให้
ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน  าของชุมชนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0604 

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน 
2. การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของกิจกรรม BR0604 : 

▪ จัดท าพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน่วยงาน
รับผิดชอบ : ส านักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

▪ ด าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

▪ ด าเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของตนในชาติมุ่งสู่การจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

▪ สนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามผลการด าเนินงาน ในการจัดการขยะ มูลฝอยในเชิงพื นที่ เสนอแนะ
แนวทาง ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อผลักดันให้จังหวัดด าเนินการ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื นที่ของตนเอง 

▪ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบการคัดแยก การเก็บ รวบรวม และการก าจัดขยะมูลฝอยรูปแบบใหม่ ภายใต้
แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565- 2570) เพื่อจัดระบบการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิด และกลไก การขับเคลื่อนโดยใช้กฎหมายการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดเก็บ  ค่าก าจัด 
แรงจูงใจ และบทลงโทษ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

▪ จัดท าเอกสารทางวิชาการและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  จัดการขยะมูลฝอย ให้จังหวัด 76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดในการติดตามและก ากับ ดูแลการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื นที่  

▪ จัดท าองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม” ให้กับ องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2,976 แห่ง กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 76 จังหวัด และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

▪ จัดท ารูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ระบบการเก็บ รวบรวม และการก าจัดขยะมูลฝอยที่ปลายทาง 
เพื่อลดปริมาณ ขยะที่จะน าไปก าจัด โดยให้มีการคัดแยกที่สอดคล้องกับรูปแบบ การก าจัด ณ ปลายทาง และน า
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และน าไปประกอบการยกร่างแผนการขับเคลื่อน 

▪ จัดท า (ร่าง) แผนส่งเสริมการจัดซื อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (2565 - 2570)  
เพื่อใช้ก าหนดทิศทางแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

▪ ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการผลิต  
การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ผลิต OTOP ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค ด าเนินการ

86



ให้ค าปรึกษาแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐาน G - Green ตรวจประเมิน และรับรองสถานประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน G - Green  

การด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0604 ที่ผ่านมา 

▪ กรมควบคุมมลพิษมีการทบทวนผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2564 และมาตรการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 - 2566 (ฉบับปรับปรุง) 

▪ แต่งตั งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานพื นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง  

▪ แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ มี เพื่อเป็นกลไกเสนอแนะนโยบาย 
มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ และประสานงานการแก้ไขปัญหามลพิษระดับนโยบาย และถ่ายทอดสู่
ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น 

▪ แต่งตั งคณะท างานประสานการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  

▪ แต่งตั งคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื นที่น าร่องในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ท าหน้าที่
ส ารวจ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหามลพิษ วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ แนวทาง แผนงานในการแก้ไขปัญหา
มลพิษในพื นที่น าร่องในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 

▪ ด าเนินการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและก าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถด าเนินการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ โดยมีข้อเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั งนี  กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอประเด็นการขอแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

▪ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2560 – 2566 (ฉบับปรับปรุง) สรุปดังนี  โครงการด้านมลพิษอากาศได้ด าเนินงานร้อยละ 80 ด้านน  าเสีย
ด าเนินงานร้อยละ 73.33 ด้านกากของเสียและสารอันตรายด าเนินงานร้อยละ 100 และด้านอ่ืนๆ ด าเนินงาน 
ร้อยละ 85.71   

▪ ผลการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทางในการด าเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ฉบับปรับปรุง) ด้านสารอินทรีย์ระเหยง่าย ด้านมลพิษทางน  า ด้านกากของเสีย  
สารอันตรายและอุบัติเหตุฉุกเฉินสารเคมี และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในพื นที่นิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง 
และพื นที่เทศบาล 3 แห่ง ได้ด าเนินงานร้อยละ 90.32 2. โดยด้านกากของเสียและสารอันตราย มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและมาตรการฯ มีการรวบรวมและขนส่งไปก าจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการ และไม่พบการลักลอบทิ งกากอุตสาหกรรมในพื นที่เขตควบคุมมลพิษ  

▪ มีการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน  าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลเมือง 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง  

▪ เข้าก ากับดูแลการจัดการน  าเสียจากโรงงานและทั งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึง
อาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ อาคารชุด 3 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง ห้างสะพสินค้า 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง และระบบ
บ าบัดน  าเสีย 3 แห่ง   
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▪ ด าเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน  าใต้ดินตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนดินและน  าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน โดยตรวจสอบไม่พบโรงงานที่
มี VOCs เกินมาตรฐานการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดิน และมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน  า
ใต้ดินบริเวณนอกโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม  

▪ มีการก ากับดูแลและติดตามให้โรงงานที่ตั งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมส่งกากอุตสาหกรรมไปยังโรงงานที่รับ
บ าบัด/ก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยมีการจัดท าสถานภาพซึ่งอ้างอิงการายงาน สก.3 (รายงานรายปี) 
นอกจากนั นแล้วยังมีการก ากับให้โรงงานภายนอกเขตอุตสาหกรรม จ านวน 260 โรงงาน ให้ส่งกากอุตสาหกรรม
ทั งประเภทอันตรายและไม่อันตรายเข้าสู่โรงงานก าจัดกากอุตสาหกรรม  

▪ ด าเนินการพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน มาตรการแก้ไขปัญหาสาร VOCs ในอากาศ มีผลการด าเนินงาน ดังนี   

1) มีการก าหนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื นที่ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประเภทที่ 
42 และ 44 และ การพัฒนามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

2) คณะอนุกรรมการเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งสารเบนซีนและสาร 1,3-บิวทาไดอีนในรูปอัตรา
การระบาย จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อยู่ระหว่างก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายสาร VOCs จาก
แหล่งก าเนิดอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งสาร 1,3 - บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย 
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และ ค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื นที่ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีประเภทที่ 42 และ 44 ในพื นที่นิคมอุตสาหกรรม และอยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางการ
ประเมินอัตราการระบาย สารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีนที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ทั งนี  เมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จจะประกาศใช้พร้อมกับค่าขีดความสามารถฯ ในล าดับถัดไป  

3) การพัฒนามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งสารเบนซีนในอากาศจากโรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม โดยกรมควบคุม
มลพิษจะน าเสนอร่างประกาศกระทรวงฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบต่อไป  

4) จัดท ากฎหมายควบคุมการระบายไอสาร VOCs จากการประกอบกิจการ ถังเก็บและจากหอเผาทิ งของโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้ 

▪ มีการเสนอโครงการจัดท าระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบ ารุง 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี   

(1) ปัจจุบันประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั ง 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรการควบคุมการระบาย VOCs จากการ
ประกอบกิจการ มาตรการควบคุมการระบาย VOCs จากถังเก็บและมาตรการควบคุมการระบาย VOCs จาก
หอเผาทิ งได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม และจะลงประกาศในราชกิจานุเบกษา
เพื่อบังคับใช้ต่อไป  

(2) จัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนและการรายงานการใช้ถังเก็บสารอินทรีย์ระเหย ระบบการรายงานผลการ
ควบคุมการระบาย ไอสารอินทรีย์ระเหยช่วงซ่อมบ ารุง และระบบการรายงานการใช้หอเผาทิ ง ให้สอดคล้อง
กับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ  

(3) จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบ และจัดท าคู่มือการใช้ระบบ  

▪ มีการก ากับดูแลให้โรงงานที่เข้าข่ายจัดท ารายงานบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซม  
ที่เป็นปัจจุบันตามแบบรายงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
และ มกราคม - มิถุนายน 2565  
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▪ ก ากับดูแลการระบายสาร VOCs ทางอากาศของโรงงานนอกพื นที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 20 โรงงาน 
โดยมีโรงงานที่รายงานผลแล้ว จ านวน 4 โรงงาน  

▪ การก ากับดูแลการระบายมลพิษและสาร VOCs จากยานพาหนะ ประกอบด้วย การตรวจสอบรถราชการ  
รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง รถโดยสารส่วนบุคคล รถบรรทุกไม่ประจ าทาง และรถบรรทุก
ส่วนบุคคล รวม 1,104 คัน  

▪ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาโครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสรุปผลการศึกษาว่า ยังไม่มีความเหมาะสมในการยกเลิกการเป็น 
เขตควบคุมมลพิษของเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เนื่องจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ปัญหามลพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

▪ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในพื นที่
เขตควบคุมมลพิษ 11 ข้อ ดังนี   

1) จัดตั งคณะท างานวางแผนหลัก ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ เชิงรุก 
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลัก  

2) ปรับปรุงข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงผลในรูปแบบ
ออนไลน์  

3) ควบคุมการปล่อยทิ งสารเบนซีนและสาร 1,3-บิวทาไดอีน ที่เหมาะสมและสามารถน าไปบังคับใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ  

4) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด และปรับปรุงคุณภาพ
น  าในคลองสาธารณะให้มีคุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ นไป  

5) ตรวจสอบแหล่งที่มาความปนเปื้อนของน  าใต้ดินในพื นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเพื่อก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่ชัดเจน  

6) บูรณาการข้อมูลตัวชี วัดด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับมลพิษสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพื นที่ซึ่งเป็นประเด็นส าคญั
ตามเกณฑ์ในการพิจารณายกเลิกเขตควบคุมมลพิษ  

7) จัดท าระบบสารสนเทศการจัดการมลพิษอากาศที่เชื่อมโยงผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อปกป้องสุขภาพของ
ประชาชนของทุกส่วนงานเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิดเดียวกัน  

8) ขยายผลโครงการพัฒนาระบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 

9) ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

10) ยกระดับการด าเนินการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

11) สร้างการมีส่วนร่วมทางวิชาการของภาคสังคมในพื นที่  
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7. ด้านสาธารณสุข 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านสาธารณสุข 

 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ช. ด้านอ่ืน ๆ แล้ว โดยมีเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้  

▪ ยกระดับศักยภาพอย่างยั่งยืนของระบบสายด่วนกลาง (Call Center 1330) ของประเทศในกรณีโรคและภัย
สุขภาพฉุกเฉิน ที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนจ านวนมาก สูงถึงวันละ 80,000 สาย และรับเรื่อง
ร้องเรียน ที่เป็นมาตรฐานเดียว โดยการบูรณาการความร่วมมืออย่างเข้มแข็งต่อเนื่องของเครือข่ายอาสาสมัคร
ต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

▪ ประชาชนได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่าน App “สปสช.” ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับชุดความรู้ด้านสุขภาพ 
“Persona Health” ของ สสส.  

▪ มีหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมใช้ระบบข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการ 
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม  มีผลสัมฤทธิ์
จากการด าเนินการ ดังนี้ 

▪ มีระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และ
ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ซึ่งใช้โปรแกรม Long Term Care (3C)  

▪ มีผู้บริบาลผู้สูงอายุ ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 4 แสนคน (ผู้บริบาล 1 คนดูแลผู้สูงอายุ 10 คน) โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการการด าเนินงานและมาตรฐานสร้างผู้บริบาลของหน่วยงาน  
ภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 
5 เป้าหมาย ดังนี้  

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึก 
การมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านสุขภาวะเพิ่มขึ้น สามารถป้องกันโรค และลดความเสี่ยงจาก
โรคที่สามารถป้องกันได้ มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
น าไปสู่การสร้างความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถลดอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ และน าไปสู่การเป็นสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0702 

เป้าหมายที่ 2 : จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้เกิดระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะ

พึ่งพิงเข้าถึงการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการผู้บริบาล และผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีความสุข และน าไปสู่การเป็นชุมชน  
ที่มีสุขภาพที่ดี สามารถลดอัตราการป่วยและอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นได้ 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0705 

เป้าหมายที่ 3 : มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้เกิดการมีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยมีการสร้างเสริม

สุขภาพป้องกันโรคและการบริการดูแลระยะยาวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการยกระดับการบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0703 

เป้าหมายที่ 4 : :  การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเลื่อมล้ าลดลง 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตั้งแต่การ

เสริมสร้างอง์ความรู้ด้านสุขภาวะ การบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาล และการดูแลระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของประเทศไทยทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการดูแลระยะยาว 
และในระยะสุดท้ายของชีวิต ท าให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุข
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0704 
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เป้าหมายที่  5 : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่ เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้เกิดระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์  
การระบาดของโรค หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ได้ทันท่วงที และประชาชน
สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังเกิดระบบการบริหารจัดการ
ปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อปิดช่องว่างการบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิของ
ประเทศไทย ประชาชนในเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่าย และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0701 

 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณะสุข (ฉบับปรับปรุง) 

ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อ 
ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(BR0701) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0702) 

การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชนและผู้ป่วย 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0703) 

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล
การรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0704) 

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0705) 

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสขุภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่นขจัดอุปสรรคในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR0701) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0701 

ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรและบูรณาการ 
เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0701 : 

▪ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) พร้อมคณะท างานตามกลุ่มภารกิจครบ
ทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ และมีการพัฒนาระบบ Web ECO ซึ่งเป็นระบบบริหารทรัพยากรเพื่อรองรับ
การสั่งการในภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ 

▪ จัดท าแนวทางมาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อประเมิณการ
ด าเนินงานการรับมือโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเมิณความพร้อมและความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร
ของโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับกรมการแพทย์ 

▪ มีการตรวจ SARs-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการและเฝ้าระวัง จ านวน 1 แห่ง 
ประจ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

▪ พัฒนาระบบข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของประเทศ และพัฒนาระบบก ากับดูแลที่อ านวยความสะดวก 
การผลิต/น าเข้ายา/การจัดหาวัคซีนป้องกันโรค 

▪ แต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จ านวน 2,819 หน่วย จาก 927 อ าเภอ/เขต แบ่งตาม
เขตสุขภาพ รวมทั้งได้แจ้งเวียนสรุปผลการรายงานค าสั่งหน่วยปฏิบัตกิารควบคุมโรคติดต่อให้ทุกหน่วยงานได้
ตรวจสอบ และปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(CDCU) จ านวน 2,819 หน่วย เตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

▪ เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรถพยาบาล เตียง จากแหล่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 1668, 1669, 1330, 
191, ระบบ Co-Ward, ระบบ Co-Ambulance, สบายดี บอท, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ
ศูนย์เอราวัณ เป็นต้น 

▪ สรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานในสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด และจัดท าแนวทาง
มาตรฐานการกักกันโรคเพื่อการเผยแพร่ วางแผน และออกแบบกระบวนการทุกขั้นตอน 

▪ ศึกษาข้อมูลการด าเนินการขอรับรอง/จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องปฏิบัติการ BSL3 

96



▪ พัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ (Contigency Plan) และพัฒนา
กระบวนการ (Protocal) หรือมาตรฐานการปฏิบัติของกระบวนงานที่ส าคัญ (Standard operating 
procedure) ของกลุ่มภารกิจภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0701 ที่ผ่านมา :  

▪ มีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จ านวน 2,819 หน่วย จาก 927 อ าเภอ/เขต 
โดยแบ่งตามเขตสุขภาพ รวมทั้งได้แจ้งเวียนสรุปผลการรายงานค าสั่งหน่วยปฏิบตัิการควบคุมโรคติดต่อให้ทกุ
หน่วยงานได้ตรวจสอบ และปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลตรงกัน  และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทีม และอยู่ระหว่างจัดท าฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(CDCU) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

▪ มีการสรุปผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานในสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด และจัดท าแนวทาง
มาตรฐานการกักกันโรคของสถานที่กักกันเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อประเมินการด าเนินงานการ
รับมือโรคติดเชื้อโควิด 19 ประเมินความพร้อมและความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรของโรงพยาบาล
แม่สอด ร่วมกับกรมการแพทย์  

▪ มีการตรวจ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อคัดกรองโรคทางห้องปฏิบัติการและเฝ้าระวัง จ านวน  
1 แห่ง ประจ า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากเป็นช่องทางเข้าออกประเทศขนาดใหญ่ จึงต้องมีการ
จัดตั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย  

กิจกรรมปฏรูปที่ 2 (BR0702) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0702 

ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์ 
และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0702 : 

▪ ผลักดัน Healthy Workplace Policy ในระดับประเทศ พัฒนาหลักสูตรผู้น าสุขภาพองค์กร รวมถึง 
การก าหนดบทบาท ผู้รับผิดชอบ และสมรรถนะไว้อย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการ  
ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากถึง 42,000 แห่ง 

▪ ขับเคลื่อน NCD Clinic Plus ในยุค New Normal โดยก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิก NCDs ให้มีการเก็บ
ข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว
เข้ากับการรักษาของสถานพยาบาลรัฐ โดยข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของตนเอง  จะถูกส่งต่อผ่านอุปกรณ์
ดิจิทัล เพื่อการติดตามสถานะสุขภาพของตนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

▪ น านวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ อาทิ โมบายเทคโนโลยีด้านการแสดง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Healthy Record) และนวัตกรรมบริหารจัดการ (Digital Health Station) 
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▪ สิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน  
3 เรื่อง ได้แก่ (1) การบริการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (HBPM) (2) การบริการให้ค าปรึกษา
ทางโทรศัพท์สายด่วนเลิกบุหรี่ (โทร. 1600) และ (3) การบริการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (ตรวจ HDL, Total Cholesterol) ทุก 5 ปี 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0702 ที่ผ่านมา :  

▪ มีรูปแบบการด าเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค จ านวน 1 ระบบ (ด าเนินการ
เสร็จสิ้น กันยายน 2565) มีทีมพัฒนานวัตกรรม จ านวน 6 ทีม ด าเนินงานตามกระบวนการ Design 
Thinking ร่วมกับแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) ในขั้นตอนการทดสอบต้นแบบนวัตกรรม 
(Test) แล้วเสร็จแล้วเดือนสิงหาคม 2565 มีทีมพัฒนานวัตกรรมจ านวน 6 ทีม จัดท าเอกสารน าเสนอผลงาน 
และแผนการด าเนินต่อเนื่อง 2 ปี (Pitch Document) แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 

▪ มีการจัดประกวดผลงานรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมฯ ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรอบ Oral Presentation  

▪ มีการจัดสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพในสถานที่ท างาน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 
และสถานประกอบการภาคเอกชน ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ และผ่านระบบ ZOOM จ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ (1) ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ก.ค. 2565 “การสร้างเสริมสุขภาพวัยท างานด้วย 10 Packages” ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 44 คน จ านวนหน่วยงาน 27 แห่ง (2) ครั้งที่ 6 วันที่ 25 ก.ค. 2565 “เร่ืองน่ารู้โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง” ผู้เข้าร่วมสัมมนา 43 คน จ านวนหน่วยงาน 17 แห่ง 

กิจกรรมปฏรูปที่ 3 (BR0703) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/
ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0703 

ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ 
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0703 : 

▪ การปรับหลักสูตรการพยาบาลทั่วประเทศ เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป จนเกิดเป็นระบบที่ยั่งยืน
ในระบบการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2568 จะมีพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษามากกว่า 10,000 คนที่ผ่าน
หลักสูตรดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยลดงบประมาณในการจัดการอบรมผู้ฝึกอบรมผู้บริบาล และ Care Manager 
รายใหม่ด้วย 

▪ ผลิตผู้บริบาลผู้สูงอายุ 46,256 คน สามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 4 แสนคน (ผู้บริบาล 1 คนดูแลผู้สูงอายุ 10 
คน) โดยจัดตั้งคณะกรรมการรับชาติเพื่อบูรณาการการด าเนินงานและมาตรฐานสร้างผู้บริบาลของหน่วยงาน
ภาคส่วนต่าง ๆ  

▪ สร้างระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ ด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และ
ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ซึ่งใช้โปรแกรม Long Term Care (3C)  

▪ ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุกว่า 4,000 คนให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน 
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▪ พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในลักษณะ  Telemeddicine ที่เป็นมาตรฐาน โดยสามารถ
ประสานกับแพทย์ เภสัชกรในการดูแล รักษาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเร่ิมใช้ในพื้นที่น าร่องเขตสุขภาพที่ 1 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0703 ที่ผ่านมา :  

▪ มีระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และ
ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ซึ่งใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) โดยมีการคัด
กรองผู้สูงอายุแล้ว 4,091,902 คน และมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งได้รับการดูแลตาม Care Plan จ านวน 
354,324 คน คดิเปน็ร้อยละ 92.78 (จากจ านวนทั้งหมด 381,902 คน) 

▪ มีผู้บริบาลผู้สูงอายุ 46,256 คน สามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 4 แสนคน (ผู้บริบาล 1 คนดูแลผู้สูงอายุ 10 คน) 
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการการด าเนินงานและมาตรฐานสร้างผู้บริบาลของ
หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ 

กิจกรรมปฏรูปที่ 4 (BR0704) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ 
บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0704 

1. ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทั้งส่งผลให้การด าเนินการตามเป้าหมายของการปฏิรูปด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพสามารถบรรลุผลส าเร็จเพิ่มขึ้น 

2. ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0704 : 

▪ ปฏิรูปบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) และการบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term 
Care) ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้มีมาตรฐานและการบริหารจัดการเป็นระบบเดียว รวมถึงลดความ
ซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ P&P ของกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ 
Long Term Care ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ดูแลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่นของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
ชุดความรู้ด้านสุขภาพ “Persona Health” ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

▪ ปฏิรูปบริการการแพทย์ฉุกเฉินภาครัฐ โดย สปสช. ได้ปรับหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขในการจ่าย
ชดเชยบริการฉุกเฉินคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานบริการ และการเข้าถึงส าหรับประชาชน 

▪ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการสาธาณสุขที่มีการเชื่อมโยงบูรณาการ และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง 
3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล และ
กองทุนประกันสังคม) หน่วยบริการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

▪ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเชื่อมโยงทะเบียนผู้รับบริการ
แพทย์เวชศาตร์ครอบครัวและผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ กับระบบฐานข้อมูลประชากรของ สปสช. และการ
เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange) และข้อมูลผู้ป่วยผ่านแพลตฟอร์ม “Health 
Link”  
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▪ บูรณาการชุดสิทธิประโยชน์ วิธีการรับบริการ การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ และการก ากับติดตามการใช้
บริการกรณีโรคโควิด-19 ของ 3 กองทุนหลักปรกันสุขภาพภาครัฐ 

▪ ยกระดับศักยภาพอย่างยั่งยืนของระบบสายด่วนกลาง (Call Center 1330) ของประเทศ รวมทั้ง Home 
and Community Isolation และการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียว โดยการบูรณาการความร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องของเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0704 ที่ผ่านมา :  

▪ ยกระดับศักยภาพอย่างยั่งยืนของระบบสายด่วนกลาง (Call Center 1330) ของประเทศในกรณีโรคและภัย
สุขภาพฉุกเฉิน ที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนจ านวนมาก สูงถึงวันละ 80,000 สาย ส าหรับ
บริการโรคโควิด-19 ทั้งการสอบถามข้อมูล การประสานส่งต่อไปรับบริการตรวจรักษารวมทั้ง Home and 
Community Isolation และรับเรื่องร้องเรียน ที่เป็นมาตรฐานเดียว โดยการบูรณาการความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องของเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

▪ ประชาชนได้รับข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่าน App “สปสช.” ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับชุดความรู้ด้านสุขภาพ 
“Persona Health” ของ สสส. โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน ประมาณ 1.39 ล้านคน และประชาชน 1.65 ล้านคน 
ลงทะเบียนฯ ใช้บริการ“กระเป๋าสุขภาพ” (Health Wallet)  

▪ มีหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 16,528 แห่งร่วมใช้ระบบข้อมูลเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขและ
หน่วยบริการ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้บริการจากฐานข้อมูลรวม 8 เรื่อง เช่น โรคโควิด-19 
โรคมะเร็ง และ P&P 

กิจกรรมปฏรูปที่ 5 (BR0705) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0705 

ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 
มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0705 : 

▪ พัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เชื่อมต่อ
โปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโตวิด-19 (Line Official Accout หมอพร้อม) โดยมีเขตสุขภาพน าร่อง
ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล Personal 
Health Record : PHR ภายในเขตสุขภาพ 

▪ จัดบริการแบบบูรณาการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
โดยใช้ระบบนวัตกรรม “Coomunity-based Health Station” แบบ “Value-based Health Care”  

▪ มีการบริหารอัตราก าลังคนที่ตอบสนองการใช้บริการของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มการ
เข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่ 
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▪ มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชนเชื่อมกับระบบ Health Link ที่ด าเนินการโดยกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

▪ มีระบบคืนข้อมูลสุขภาพ (PHR) โดยปัจจุบันมีการใช้งานครอบคลุมกลุ่ม NCD ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีการ
ใช้พื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 

▪ มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนาการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลมากขึ้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการสุขภาพ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0705 ที่ผ่านมา :  

▪ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการก ากับทิศทางและ
นโยบายด้านเขตสุขภาพ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน (2) คณะกรรมการอ านวยการเขต
สุขภาพ : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน (3) คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ : ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตสุขภาพเป็นประธาน ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ควบคุมก ากับ และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของเขตสุขภาพ เป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ ที่ส่งผลให้เกิด ผลลัพธ์ด้าน
การบริหารเขตสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพกับประชาชน 4 เขตสุขภาพ 

▪ เกิด New Service Model ทีห่ลากหลายสนองตอบปญัหาตาม Pain Point ของแต่ละเขตสุขภาพ ดังนี ้
เขตสุขภาพที่ 1: การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
เขตสุขภาพที่ 4: การดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
เขตสุขภาพที่ 9: การดูแลแม่และเด็ก กลุ่มวัยท างาน และประชาชนก่อนวัยสูงอายุ 
เขตสุขภาพที่ 12: การดูแลผู้ป่วยหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการคัดกรองมะเร็งเต้านม) ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการเต็มรูปแบบส่งผลให้ประชาชน 4 เขตสุขภาพ  น าร่อง ได้รับประโยชน์ครอบคลุมประชากร 28.5 
ล้านคน 
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8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257  

การปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 แล้ว 
โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

▪ ด้านการจัดการ Fake News โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) ได้มีการ
ด าเนิน (1) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว ซึ่งได้มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อคัดกรองข้อความและตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
จัดท าคลังข้อมูลในการสืบค้นและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่
ข่าวปลอม (2) กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอม มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงาน ที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเครือข่าย
นิติกรที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและยืนยันข่าวให้กับศูนย์ฯ และ (3) โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย และ  Facebook Fan page “อาสา จับตา  ออนไลน์” เพื่ อแก้ปัญหาการ เผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fan page 
“อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสข้อมูล
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ หรือเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย 

▪ ด้านการจัดการข่าวสารภาครัฐ โดยมีการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ฝึกอบรมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของรัฐโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมีหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
หลายหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลายมิติ (2) น าเสนอหลักสูตรการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐ เพื่อให้มีการจัดอบรมในองค์กร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ใช้บริการของสถาบันประชาสัมพันธ์เป็นจ านวน
มาก (3) พัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก  โดยพัฒนาระบบคลังข้อมูล
อัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ รวบรวมข้อมูลและน ามาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมถึงจัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ Machine 
Learning เพื่อการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า (4) บริหารประเด็นข้อมูล
ข่าวสาร ด้วยการใช้เครื่องมือระบบ Social listening ในการติดตาม รวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และก ากับการตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก เพื่อก าหนดประเด็นข้อมูลข่าวสารเชิงรุก
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center หรือ IOC) ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพสูงและเผยแพร่ให้ทันท่วงที เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านเครือข่ายภายใน
และภายนอกกรมประชาสัมพันธ์ (5) จัดกิจกรรมชี้แจงให้ส่วนราชการทราบถึงกระบวนการชี้แจง
ข้อเท็จจริงในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ประเด็นที่ท าให้เกิดความสับสนในสังคม หรือ
ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจอย่างทันสถานการณ์ 
รวมถึงมีการประเมินผลประสิทธิภาพในการชี้แจงข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ (6) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่ประชาชนควรรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http://thainews.prd.go.th และ Facebook Fan page ข่าวจริงประเทศไทย 
ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ Twitter และ Instagram ของ nnt thainews รวมทั้งสิ้น 25,944 ข่าว และ
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ผลิตรายการโทรทัศน์ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย เผยแพร่ทาง NBT 2 HD เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
วิถีชีวิตในยุคโควิด 19 มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล นวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

▪ ด้านการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ....  เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีสาระส าคัญในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) ศูนย์ประสานงานกลาง 2) ศูนย์ประสานงานประจ า
กระทรวง และ 3) ศูนย์ประสานงานประจ าจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 

▪ ด้านการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ขับเคลื่อนผ่านการจัดการหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มี 
การเรียนการสอน หรือการอบรมทักษะให้กับเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ถึงความ66 รอบรู้เรื่องสื่อ การตระหนักรู้และบทบาทหน้าที่ของสื่อ สามารถเข้าใจ เข้าถึง และประเมิน
สาระของสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ อาทิ (1) หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชน และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา (2) ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรด้านสื่อศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)  
(3) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) (4) ด าเนินการจัดหลักสูตรเพ่ือ
ใช้ในการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัล (5) ด าเนินการบรรจุหลักสูตรอบรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน 

▪ ด้านการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับคนในสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อปลูกฝังความรู้ทางประวัติศาสตร์ การผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อผลักดัน Soft Power ของไทย 
และการปรับบทบาทและภารกิจเพื่อผลักดันให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในการส่งเสริมการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับสังคมไทยโดยด าเนิ นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นไทย และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก าหนดให้มีการสอน
เรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย ค่านิยมและวัฒนธรรม ไว้ในหลักสูตรในบางรายวิชา และจัดกิจกรรม  
เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ กิจกรรมวิชา
ลูกเสือ และกิจกรรมจิตอาสา 

ทั้งนี้ ผลสมฤทธิ์จากการด าเนินการข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 
ประกอบด้วย (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุขมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ได้ก าหนดเป้าหมายของผล
อันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 2 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ 
ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่ อสาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย  

และเป้าหมายที่ 2 : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

ผลลัพธ์ เกิดการสื่อสารในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ สื่อ และประชาชน ที่อยู่ในฐานะผู้ผลิต
ข่าวสาร และฐานะผู้บริโภคข่าวสาร สามารถเข้าใจ ใช้ประโยชน์ และสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เคารพในสิทธิเสรีภาพของกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งผลให้ประชาชนไทยรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันข่าวสารที่ได้รับ 
มีภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล และสามารถได้รับประโยชน์จากการ
ใช้สื่อและสารสนเทศในการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทย  

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0801 BR0802 BR0803  

 
 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
(BR0801) 

การพัฒนาระบบคลั งข้อมูลข่าวสารเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0802) 

การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0803) 

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR0801) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ 
Fake News 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0801 

1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานความแม่นย า ความรวดเร็วและมีช่องทางติดต่อสื่อสาร
ที่มากข้ึนรวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัยในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่ายที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0801 : 
▪ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ได้ด าเนินการรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จ านวนเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด 
4,905 เรื่อง และสามารถตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 3,656 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ 2,060 เรื่องโดยสัดส่วนข่าว
ปลอมในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03 และข่าวบิดเบือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.91 

▪ กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในส่วนภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 1,448 คน 
ซึ่งปัจจุบันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง
เครือข่ายนิติกรที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและยืนยันข่าวให้กับศูนย์ฯ 

▪ โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อแก้ปัญหาการ
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ Facebook Fanpage  
“อาสา จับตา ออนไลน์” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ หรือเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 มีค าสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 268 ค าสั่งศาล 6,765 URLs 

▪ การจัดท าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้มีการจัดอบรมในองค์กร 

▪ การจัดกิจกรรมชี้แจงให้ส่วนราชการทราบถึงกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ประเด็นที่ท าให้เกิดความสับสนในสังคม หรือประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ 
ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจอย่างทันสถานการณ์ รวมถึงมีการประเมินผลประสิทธิภาพในการชี้แจงข่าวสารของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

▪ การบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร ด้วยการใช้เครื่องมือระบบ Social listening เพื่อก าหนดประเด็นข้อมูลข่าวสาร
เชิงรุกส าหรับการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center หรือ IOC) ที่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้
ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพสูงและเผยแพร่ให้ทันท่วงที เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

▪ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล และประเด็นส าคัญต่าง ๆ  
ที่ประชาชนควรรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0801 ที่ผ่านมา  

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
(Anti-Fake News Center: AFNC) โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ คัดกรอง
ข้อความเพื่อน าไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมน าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมาจัดท า
เป็นคลังข้อมูลให้สามารถน าไปสืบค้นและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแจ้งความด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่
ข่าวปลอม  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 มีจ านวนข้อความทั้งหมด 588,311,041 ข้อความ โดยมีช่องทาง
ที่มีการพบเบาะแสดังนี้  
- Social Listening 587,986,559 ข้อความ 
- Official Website 1,522 ข้อความ 
- Line Official 296,453 ข้อความ 
- Facebook Page 5,626 ข้อความ  
- Twitter 20,881 ข้อความ  
ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด 12,066 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความ
ข่าวที่ต้องด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด 6,416 เรื่อง และได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการ
ตรวจสอบทั้งหมด จ านวน 3,560 เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จ านวน 827 เรื่อง ข่าวจริง 2,227 เรื่อง 
ข่าวบิดเบือน 350 เรื่อง ไม่สามารถชี้แจงได้ 72 เรื่อง ปฏิเสธ 84 เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ 396 เรื่อง แล้ว
น าไปเผยแพร่ทั้งหมด 2,016 เร่ือง จ านวน 4 ช่องทาง  
- www.antifakenewscenter.com ผู้รับชมจ านวน 12,525,237 บัญชี  
- Line Official จ านวนผู้ติดตาม 2,423,383 บัญชี  
- Facebook จ านวนผู้ติดตาม 101,511 บัญชี  
- Twitter จ านวนผู้ติดตาม 15,623 บัญชี 
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

▪ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการด าเนินโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยบริหาร
ประเด็นข้อมูลข่าวสารและบริหารเครือข่ายมีการใช้ระบบ Social listening ในการติดตาม รวบรวม  
คัดกรอง วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ และ ติดตามตรวจสอบข่าวจากสื่อหลัก รวมถึงการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญของรัฐบาล และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0802) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0802 

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อก ากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้
เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง 

2. ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท า
ธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0802 : 

▪ การจัดท า (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล
เท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. .... 
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0202 ที่ผ่านมา 
▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และ 

Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่แพร่หลายมากมายในโลก
โซเชียลโดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่บนโลกโซเชียล 24 ชั่วโมง และ 
Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์”เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย  
มีผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ดังนี้ - ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 มีค าสั่งศาลให้ระงับการ
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย จ านวน 268 ค าสั่งศาล 6,765 URLs 

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์  พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา
การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐใน
การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0803) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0803 

1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถม ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) 
และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565 

2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วัดการประเมิน 
โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ 

3. จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับ
การด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิ่มข้ึน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0203 : 
▪ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชน และการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้กับผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

▪ การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรด้านสื่อศึกษาในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษา) 

▪ การด าเนินการจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) 

▪ การด าเนินการจัดหลักสูตรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

▪ การบรรจุหลักสูตรอบรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารของหน่วยงาน
ภาครัฐของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน ก าหนดเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้บริหารของหน่วยงาน ในรายวิชา “ผู้บริหารภาครัฐกับการรู้เท่าทันสื่อสารมวลชน” รวมทั้งพิจารณาปรับ
เนื้อหารายวิชาในส่วนการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communicating and Influencing) ให้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” 2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
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ระบบราชการ บรรจุเนื้อหาหลักสูตรอบรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง 
และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมในปัจจุบัน และสามารถรู้หลักการใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง 3) กระทรวงมหาดไทย บรรจุเนื้อหาวิชา 
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อในยุคดิจิทัลไว้ในหลักสูตรนายอ าเภอและจัดให้มีเนื้อหา
รายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อ ในหลักสูตรการฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย 4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพ่ิมขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค
ดิจิทัลในรายวิชาสภาวะแวดล้อมโลกด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล และรายวิชาสภาวะ
แวดล้อมภายในประเทศด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลสื่อ และ 5) สถาบันพระปกเกล้า บรรจุ
หลักสูตรอบรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัลและการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
ในการฝึกอบรมผู้บริหาร โดยเพ่ิมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ" และ "การสื่อสารในยุคดิจิทัล" 

▪ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel Information System: DPIS) 
ได้รับการพัฒนาเป็น Version 6 ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้เป็นเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการท างาน 
ด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัล และจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์  

▪ มีกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 หรือ 
“กฎ Sandbox” ซึ่งเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ส าหรับทดลอง ทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่แตกต่างจากปัจจุบัน ก่อนที่จะน านวัตกรรมนั้น ๆ ไปใช้จริงในระบบราชการ เพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และเหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน 

▪ มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยนถ่ายเท 
ก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบต าแหน่งและระบบแต่งตั้ง การจ้างงานรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการรูปแบบใหม่ ( HR Sandbox)  
เพื่อสนับสนุนให้การกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ส่วนราชการมีความคล่องตัว โดยส านักงาน 
ก.พ. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการท างาน การให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการน าร่องเพื่อรองรับ
ภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) 
ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

▪ มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral 
Entry) โดยการส ารวจสภาพปัญหาการบรรจุผู้มีความรู้ ความช านาญเข้ารับราชการ (Lateral Entry) และ
ก าหนดประเด็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0803 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการจัดท าหลักสูตรต้นแบบการ

รู้เท่าทันสื่อส าหรับเยาวชน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
และออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแทรกอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่เป็นลักษณะเฉพาะของศาสตร์ และ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานส าหรับผู้เรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ม ัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดจน
การพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... โดยหลักสูตรฯ ได้บรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการ
รู้เท่าทันสื่อไว้ในสมรรถนะหลัก ได้แก่ การสื่อสาร การเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และวิทยาการอย่างยั่งยืน และใน 3 สาระการเรียนรู้ 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบและเทคโนโลยี กิจกรรมการอบรม 
Coding for Teacher online (C4T online) (ในหัวข้อ Digital literacy มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ) 
ซึ่ ง ได้มีการอบรมครูผู้สอนในการอบรม Coding for Teacher online (C4T online) พร้อมทั้ งได้มีการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบพัฒนาครูออนไลน์ (Online Campus) หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบ Self-pacing และ 
Instructor-led 

▪ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและสื่อสารประชาสัมพันธ์
การรู้เท่าทันสื่อ (ประกอบด้วย โครงการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อให้กับบุคคลทุกช่วงวัย และ โครงการเพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ) 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และให้มีทักษะในการรู้ เท่าทันสื่อต่าง ๆ และน าไปสู่การ
คิดวิเคราะห์และให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

▪ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด าเนินการภายใต้งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมการพัฒนา คนไทยกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ)เพื่อเตรียมพร้อมเป็น 
Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย) ปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้น
แล้ว โดยบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานโคงการ ซึ่งประกอบด้วยด้วย (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐาน
ดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566–2570) 1 ฉบับ และ ก าลังคนที่ได้รับการยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น 

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ด าเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยชุมชนแบบชุมชนมี
ส่วนร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่อชุมชนและสังคม “ราชภัฏพระนครโมเดล” ที่จะใช้เป็นโมเดลการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการท างานวิจัยและวิชาการรับใช้สังคม และสามารถใช้เป็นต้นแบบให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
น า “ราชภัฏพระนครโมเดล” ไปขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อไป 

▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการด าเนินงานในการส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดท าเนื้อหาของสื่อ
ส าหรับเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจถึงกระบวนการในการท าข่าว ท าสื่อ เกิดความ
ตระหนักในการน าเสนอและเสพข่าวในทุกมิติจรรยาบรรณในการท าสื่อ ซึ่งได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาก้าวทันเทคโนโลยีสื่อ ผ่านวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว ได้น าความรู้
เก่ียวกับเท่าสื่อและเทคนิคต่าง ๆ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ ได้ 
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9. ด้านสังคม 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ช. ด้านอื่น ๆ  แล้ว โดยมีเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ อาทิ 
(1) ให้มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองหลังเกษียณ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ การส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมผ่านระบบการออมภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนสิทธิ

ประโยชน์จากสวัสดิการด้านการสร้างหลักประกันรายได้ในยามชราภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยการ
ส่งเสริมได้แก่ (1) การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (2) การสร้างแรงจูงใจให้
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการออมผ่านการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (3) การปรับปรุงแก้ไข 
พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก (4) มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบ โดยปรับเพดานเงินสะสม (สมาชิกการออม) 
ตลอดจนยังคงการด าเนินการเพื่อขยายจ านวนสมาชิก เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (5) 
ส านักงานประกันสังคม ยังได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 40 
เพื่อให้ได้รับสิทธิเพิ่มมากขึ้น โดยมีการขยายอายุผู้ประกันตนจากอายุ 15-60 ปี เป็น อายุ 15-65 ปีและ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ขยายขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ครอบคลุม
และเหมาะสมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบยิ่งขึ้น 

(2) ให้อปท.มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการทางสังคม (Social Safety Net)  
ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการ อาทิ 

▪ การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้ง (1) การพัฒนา
ฐานข้อมูลต าบลแบบบูรณาการของกรมการปกครอง การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยที่เป็นการเก็บรวมรวบข้อมูลในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลส าหรับ
การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผ่านการจัดท าฐานข้อมูลระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics 
Platform) (3) มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีหน้าที่ในการก าหนด  
แนวทางการด าเนินงานให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ รวมไปถึงการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป (4) ในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเกษตรกร ได้มีการปฏิรูปการสร้าง
มูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน  

▪ มีการจัดท าระบบการให้บริการ (One Stop Services for Persons with Disabilities) ในการออก
บัตรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ในลักษณะเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จใน
โรงพยาบาล  เพื่ออ านวยความสะดวก อีกทั้งมีการพัฒนาให้สามารถใช้บัตรประจ าตัวคนพิการผ่านระบบ 
Mobile application ได้ ตลอดจนได้มีการปรับปรุงนิยามค าว่า “คนพิการ” นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยง
สิทธิสวัสดิการของคนพิการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องผ่านระบบฐานข้อมูลบุคคล Linkage Center 
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(3) ให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่
ความเสมอภาคในสังคม มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ อาทิ 
▪ การด าเนินการ (1) ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนให้มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมาย (2) ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน
รูปแบบพิเศษ (3) กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนแล้วเสร็จ 
(4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองท้องถิ่น (DLA INFO)  
ในการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและผลการด าเนินงานของชุมชนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง อปท. กรอก
ข้อมูลเข้าระบบศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ  

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 3 
เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่  1 : มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

ผลลัพธ์ ประชาชนมีการออมผ่านระบบการออมภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง และมีการผลักดัน
กฎหมายเก่ียวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ สร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้า
สู่ระบบการออมผ่านการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. 
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบ โดยปรับเพดานเงิน
สะสม (สมาชิกการออม) ตลอดจนยังคงการด าเนินการเพื่อขยายจ านวนสมาชิก เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ส านักงานประกันสังคม ยังได้ด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 40 เพื่อให้ได้รับสิทธิเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการขยายอายุผู้ประกันตนเป็น อายุ 15-65 ปีและการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสิทธิประโยชน์ขยายขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบยิ่งขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0901 

เป้าหมายที่ 2 :  อปท.มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการทางสังคม (Social 
Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ผลลัพธ์ มีการผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง โดยการเก็บรวมรวบข้อมูลในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งจะท าให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลส าหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผ่านการ
จัดท าฐานข้อมูลระบบ TPMAP ทั้งนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม เพื่อช่วยก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและ
คลังความรู้ในระดับพื้นที่ รวมไปถึงการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเกษตรกร ได้มีการปฏิรูป
การสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจัดท าระบบการให้บริการ
ในการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ในลักษณะเป็นศูนย์บริการคนพิการ
แบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล  เพื่ออ านวยความสะดวก อีกทั้งมีการพัฒนาให้สามารถใช้
บัตรประจ าตัวคนพิการผ่านระบบ Mobile application ได้ ตลอดจนมีการปรับปรุงนิยาม
ค าว่า “คนพิการ” และการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการของคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบฐานข้อมูลบุคคลอีกด้วย 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0902 BR0903 
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เป้าหมายที่ 3 :  ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่าง 
เท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม 

ผลลัพธ์ มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรองรับการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชนให้มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมาย อีกทั้งยังมีการ
ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 และประกาศ
กรุ ง เทพมหานคร เรื่ องหลัก เกณฑ์การจัดตั้ งชุมชนรูปแบบพิ เศษ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนแล้วเสร็จและ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองท้องถิ่นในการ
ติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและผลการด าเนินงานของชุมชนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง 
อปท. กรอกข้อมูลเข้าระบบ 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR0904 BR0905 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้

หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

กระทรวงการคลัง 
(BR0901) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR0902) 

ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR0903) 

การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR0904) 

การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR0905) 

การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ 
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR0901) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0901 

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท างาน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0901 : 
▪ มีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

▪ มีการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการออมผ่านการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 

▪ มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ได้แก่ 
1) การขยายอายุสมาชิก กอช. จนถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ 2) การขอรับเงินเมื่อครบอายุเกษียณในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
3) การก าหนดทางเลือกให้สมาชิกที่สิ้นสภาพ สามารถขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญบางส่วน 4) ร่วมมือกับส านักงาน
ประกันสังคมให้แรงงานนอกระบบ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีระบบการออมเพื่อการชราภาพทั้งใน
รูปแบบเงินบ านาญและเงินบ าเหน็จโดยไม่ตัดสิทธิทางใดทางหนึ่ง และ 5) การปรับอัตราเงินสมทบให้เป็นอัตรา
เดียวกันในทุกช่วงอายุ 

▪ มีการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบ โดยปรับเพดานเงินสะสม 
(สมาชิกการออม)และปรับเพดานเงินสมทบ (รัฐสมทบ) เพื่อส่งเสริมการออมให้ประชาชนทุกช่วงวัย และ 
เพื่อขยายจ านวนสมาชิกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

▪ มีการปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 40 เพื่อให้ได้รับสิทธิเพิ่มมากขึ้น ทั้งการขยายอายุ
ผู้ประกันตน และการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิทธิประโยชน์ขยายขอบเขตของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้
ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบยิ่งขึ้น ตลอดจนศึกษาแนวทางในการก าหนดอัตราเงินสมทบให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีรายได้ที่เพียงพอในยามเกษียณ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0901 ที่ผ่านมา :  

▪ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่าง พ.ร.บ. กบช. ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

▪ กระทรวงการคลังได้ก าหนดเพดานของอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง ส่วนการเสนอแก้ประเด็นอ่ืนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กอช. 

▪ มีการศึกษาทบทวนความเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงิน
คืนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดท า Earmarked Tax เพื่อเป็นเงินออม
ส าหรับวัยเกษียณโดยเงินออมส าหรับแรงงานในระบบจะจัดสรรเงินคืนเข้าสู่กองทุนประกันสังคม และแรงงาน
นอกระบบจะจัดสรรเงินคืนเข้าสู่ กอช. 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR0902) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0902 

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล ส าหรับการประกอบอาชีพที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0902 : 
▪ มีการพัฒนาฐานข้อมูลต าบลแบบบูรณาการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 

1 มหาวิทยาลัย) การจัดท าระบบข้อมูลต าบล TCNAP การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
โดยที่เป็นการเก็บรวมรวบข้อมูลในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

▪ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลส าหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผ่านการจัดท าฐานข้อมูลระบบ 
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) บูรณาการร่วมกับข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ท าให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าที่ระบุคนจนหลายมิติได้  

▪ มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีฐานข้อมูล
ทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ รวมไปถึงการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดท าฐานข้อมูลถือเป็นกลไกส าคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นฐาน
ส าคัญในการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการทางสังคมให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0902 ที่ผ่านมา 
▪ มีการด าเนินโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยได้จัดเก็บข้อมูลในระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 12 ด้าน ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ และ
ได้จัดท าฐานข้อมูลกลางในลักษณะ dash board เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

▪ มกีารวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการจัดท าฐานข้อมูล
ระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บูรณาการร่วมกับข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้าที่ระบุคนจนหลายมิติ (Multidimensional Poverty index: MPI) ทั้ง 5 มิติ คือ ด้าน
สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR0903) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0903 

1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 

2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส าคัญต่าง ๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบันและได้ใช้ประโยชน์ 
โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0903 : 
▪ มีการจัดท าระบบการให้บริการ (One Stop Services for Persons with Disabilities) ในการออกบัตร

ประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล ในลักษณะเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล 
และอยู่ระหว่างการขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

▪ มีการพัฒนาให้สามารถใช้บัตรประจ าตัวคนพิการผ่านระบบ Mobile application 

▪ มีการปรับปรุงนิยามค าว่า “คนพิการ” และวิธีการจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพผ่านการก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

▪ มีการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการของคนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฐานข้อมูลบุคคล Linkage Center 
อาทิ กรมการปกครอง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร เพื่อให้
การช่วยเหลือมีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0903 ที่ผ่านมา 
▪ มีการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2561 ในการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชนโดยการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยไม่ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ โดยระยะต่อไปจะด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบฯ ในประเด็น
ต่าง ๆ 

▪ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พม. สธ. ศธ. รง. มีการปรับปรุงค านิยามคนพิการให้เป็น มาตรฐานเดียวกันตาม
ประกาศของกระทรวง พม. คือ 7 ประเภทความพิการ  

▪ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมการปกครอง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคมกรมสรรพากรเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ของคนพิการ 

▪ มีการทบทวนการจัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการคนพิการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล Linkage Center ของกรมการปกครอง และมี
แผนการขยายหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมภายในปี 2565 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  (BR0904) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0904 

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0904 : 
▪ มีการออกระเบียบกระทรวงและราชกิจจาฯเพื่อรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนให้มีโครงสร้าง  อ านาจ

หน้าที่ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ในประเด็นคณะกรรมการชุมชน 
โดยเพิ่มขอบเขตให้เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนได้ และมีการ
แก้ไขให้คณะกรรมการชุมชนสามารถรับค่าตอบแทนได้  

▪ มีการออกระเบียบกรุงเทพมหานครเรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชนรูปแบบพิเศษเพื่อก าหนดแนวทางการจัดตั้ง
ชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชน 

▪ มีการจัดท าแนวปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนโดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดตั้งชุมชน เพื่อเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 

▪ มีการพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองท้องถิ่น (DLA INFO) ในการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและผลการ
ด าเนินงานของชุมชน และอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูลเข้าระบบ โดยจะจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ 1) ข้อมูลของชุมชน 
2) ข้อมูลคณะกรรมการชุมชน 3) การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 4) ข้อมูลการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน  
เพื่อติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและ ประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0904 ที่ผ่านมา 
▪ มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะ กรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการ
ชุมชน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับรองฐานะให้ชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง  
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR0905) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0905 

เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถน าเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้
ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึง 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR0905 : 
▪ มีการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

(สคทช.) และหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมผลักดันกิจกรรมปฏิรูปฯ เพื่อให้เกิด 
แนวทางการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแนวทางการปรับปรุง  กฎหมาย
เก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 

▪ มีการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พ้ืนที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,682ไร่ ครอบคลุมประชาชน 
69,368 ราย 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR0905 ที่ผ่านมา 
▪ มีการปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนผ่านคณะกรรมการ นโยบายที่ดิน

แห่งชาติ (คทช.) และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงและทบทวนนโยบาย 
▪ มีการร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อรองรับให้เกษตรกรสามารถ

โอนที่ดินที่ได้รับการจัดสรรไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. โดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม และมีการปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้รองรับร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไม่ได้ให้อ านาจเรื่องการ
ประเมินมูลค่าที่ดิน จึงไม่สามารถด าเนินการได้ และการแก้ไขกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง และ
เห็นชอบจากหลากหลายหน่วยงาน 

▪ มีการศึกษากลไกที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการให้
สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันทางสินเชื่อ เพื่อลงทุนในระยะปานกลาง 
หรือระยะยาวได้ ซึ่งปัจจุบัน สคทช. อยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการ  

▪ มีการศึกษากลไกที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชนในประเด็นการปรับ
ระบบการออกหนังสืออนุญาต หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินควบคู่กับการจัดการที่ดินให้กับประชาชน รวมถึงมีการ
ประเมินมูลค่าราคาที่ดินของรัฐแต่ละประเภทที่จัดให้แก่ประชาชนในระบบสนับสนุน ซึ่งปัจจุบัน สคทช. 
อยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการ 
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10. ด้านพลังงาน 



  



 

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านพลังงาน 

 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน ได้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ 
ที่ก าหนดไว้จ านวน 1 เป้าหมายแล้ว ประกอบด้วย 
เป้าหมายที่ 1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ ส่งผลให้เกิดการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
ทั้งด้านการผลิต การจ าหน่าย นโยบายและกฎระเบียบที่สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา รวมทั้งความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ที่เอ้ือต่อการเพิ่มผลิตภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงาน
ในราคาที่เป็นธรรมและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 

• ประเด็นด้านการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก 

Disruptive Technology  
(2) มีข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย  

(Grid Modernization of Transmission and Distribution)  
 (3) มีการประกาศใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย  
 (4) จัดท า (ร่าง) แผนที่น าทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง - น าร่อง 

พ.ศ. 2564 – 2567  
(5) เพิ่มกลไกการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด  

 (6) จัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณและแหล่งบงกช  

(7) จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  
(8) สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub)  
(9) ประกาศใช้ TPA Code ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ให้เอกชนสามารถมาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ

ธรรมชาติของภาครัฐได้เอกสารแนบ ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

• ประเด็นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านพลังงาน โดยด าเนินการ ดังนี้  
(1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับการเกษตร 

เพื่ออนาคตประเทศ  
(2) ยกร่างแผนการลงทุนและมาตรการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4  

• ประเด็นด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน โดยด าเนินการ ดังนี้  
(1) จัดท าแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
(2) ด าเนินโครงการน าร่องการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน  (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

โดยก าหนดให้การไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงาน ESCO เพื่อทดสอบรูปแบบขั้นตอนการด าเนินการ และเอกสารต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ก่อนขยายผลให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่อไปโดยได้ผูเ้ข้าร่วมโครงการแลว้ 
9 หน่วยงาน 
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• ประเด็นด้านการขจัดอุปสรรคการลงทุนในกิจการพลังงาน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการไฟฟ้า โดยปรับปรุง Licensing 

Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
(2) ออกกฎหมายล าดับรองเพื่อการอนุญาตตามแนวคิดศูนย์อนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop- 

Service: OSS) อาทิ ระเบียบว่าด้วยการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า   
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือได้รับ
ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code of Practice) ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าส าหรับการออก
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 และระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามการ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง  

(3) ปรับปรุงระบบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการจดแจ้งส าหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทางผ่านระบบดิจิทัล (E-Service) 

(4) พัฒนารูปแบบการก ากับดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน โดยจัดท าระบบตรวจ
ติดตามการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยดิจิทัล (E-Post Licensing Scheme)  

(5) ปรับปรุงแนวทาง วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) เพื่อให้
แสดงผลข้อมูลการตรวจติดตามแบบ Real Time และสืบค้นข้อมูลการตรวจติดตามผ่านช่องทางที่เป็น 
web-based พร้อมทั้งแสดงผลบนอุปกรณ์ผ่าน Smart Devices เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วระหว่าง
ส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง กับ ส านักงาน กกพ. ประจ าเขตทั้ง 13 เขต และปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการ
ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถกรอกข้อมูลยืนยัน ตนเอง 
(Self-Declaration Report) ผ่านระบบออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ในกิจการพลังงาน 

• ประเด็นด้านการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
(1) จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศพช.) เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานนโยบายและแผน พลังงาน 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ  
(2) พัฒนาระบบบริหารจ ัดการข ้อม ูลขนาดใหญ่ (Big Data) จ ัดท าระบบการวิเคราะห์ข ้อมูล  (Data 

Analytics) และออกแบบการแสดงผล  
(3) เชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจาก 3 การไฟฟ้า จ านวน 33 ชุด 90 ข้อมูล ประกอบด้วย Public Data 12 ชุด

ข้อมูล 
ทั้งนี้ โดยผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ข้างต้น ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน  
1 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที ่1 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของประเทศ  

ผลลัพธ์ เกิดการสร้างปัจจัยแวดล้อม ทั้งด้านการผลิต การจ าหน่าย นโยบายและกฎระเบียบ
ที่สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา รวมทั้งความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน ที่เอ้ือต่อการเพ่ิมผลิตภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานในราคาท่ีเป็นธรรมและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1001 BR1002 BR1003 BR1004 BR1005 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service 

ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
กระทรวงพลังงาน (พน.) 

(BR1001) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR1002) 

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน (พน.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR1003) 

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

กระทรวงพลังงาน (พน.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR1004) 

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR1005) 

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

กระทรวงพลังงาน (พน.) 
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หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR1001) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1001 

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  และปรับ
กระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างเท่าเทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้น
การลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1001 : 

▪ ลดขั้นตอนและระยะเวลา ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการไฟฟ้า โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 

▪ ออกกฎหมายล าดับรอง เพื่อการอนุญาตตามแนวคิดศูนย์อนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop- Service: 
OSS) อาทิ ระเบียบว่าด้วยการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ
ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้อง
ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการ
พิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ระเบียบว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 และ
ระเบียบว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง  

▪ ปรับปรุงระบบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการจดแจ้ง  ส าหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานทางผ่านระบบดิจิทัล (E-Service) 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1001 ที่ผ่านมา :  

▪ การจัดท า MOU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. เรื่องการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก โดย ทส. 
ได้ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว แต่ อก. มีหนังสือแจ้งส านักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ว่าเห็นสมควรรอ
ให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่  88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงด าเนินการจัดท า MOU ดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงาน 
กกพ. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รายงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ทราบเพื่อให้ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับศูนย์อนุมัติอนุญาต
เบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตามการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 
88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
ได้แจ้งว่ามีข้อกังวลในการยกเลิกเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ กรอ. จัดท าประเด็นข้อกังวลในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้ส านักงาน กกพ. พิจารณาให้ความเห็นในข้อห่วงกังวลดังกล่าว โดย กรอ. ได้มีหนังสือที่ อก 0304/(ส.4) 
4238 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงส านักงาน กกพ. เรื่อง ประเด็นข้อห่วงกังวลกรณีการยกเลิกประเภทหรือ 
ชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และส านักงาน 
กกพ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สกพ 5502/4753 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง กรอ. แจ้งความพร้อมและการ
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ด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงาน กกพ. เพื่อรองรับกรณียกเลิกโรงงาน ล าดับที่ 88 ออกจากความเป็นโรงงาน 
รวมถึงส านักงาน กกพ. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานและพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนด าเนินงานดังกล่าว 

▪ การทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2565 และ 5 เมษายน 2565 กกพ. ได้พิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการก าหนดประเภทการ
อนุญาต (Licensing Scheme) ใหม่ รวมทั้งกระบวนการอนุญาตโดยมีมติเห็นชอบกฎหมายล าดับรอง จ านวน 
3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบกิจการไฟฟ้า 2) ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบ
กิจการไฟฟ้า 3) ร่างประกาศ กกพ. เรื่องการก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
โดยส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระเบียบและประกาศดังกล่าว 

▪ การออกกฎหมายล าดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS มีผลด าเนินงาน ได้แก่ (1) จัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดท า
รายงานสิ่งแวดล้อมส าหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้น หรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practice) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (2) จัดท าระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความ
ปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วส าหรับโรงไฟฟ้า มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 และ (3) จัดท าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2565 

 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1002) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ                                         

เป้าหมายของกิจกรรม BR1002 

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล  
 จากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน  

2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  ซึ่ งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนำข้อมูลด้านพลังงาน 
มาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจ 
ในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1002 : 

▪ จัดตั ้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศพช.) เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เพื ่อเผยแพร่ข ้อม ูลที ่ส าค ัญ ได ้แก ่ ข ้อม ูลสถานการณ์การใช ้และการผลิตพล ังงานไฟฟ้านอกระบบของ 
3 การไฟฟ้า ราคาและโครงสร้างราคาน้ ามัน อัตราค่าไฟฟ้าและราคา LPG ในรูปแบบ Interactive Dashboard 
และ Infographic 

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จัดท าระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ
ออกแบบการแสดงผล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของภาคประชาชนในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท านโยบายพลังงาน 

▪ เชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าจาก 3 การไฟฟ้า จ านวน 33 ชุด 90 ข้อมูล ประกอบด้วย Public Data 12 ชุดข้อมูล 
ได้แก่ ข้อมูลด้านระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า อาทิ ข้อมูลก าลังผลิตในระบบไฟฟ้า ข้อมูลความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด ข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลความยาวสายส่งระบบ
ไฟฟ้า ข้อมูลการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อาทิ ข้อมูล
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ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า ข้อมูลจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า และข้อมูลความยาวนานของการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งอยู่ระหว่าง
พัฒนาชุดข้อมูล Private Data จ านวน 21 ชุดข้อมูล ในรูปแบบกึ ่งอ ัตโนมัต ิผ ่านทาง  SFTP (Secured File 
Transfer Protocol) เพื่อประโยชน์ในการจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการลงทุนของเอกชน การส่งเสริม
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1002 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 รวมทั้งได้มีค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่
ที่ศูนย์ฯ ตามโครงสร้างกลุ่มงาน เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 

▪ จัดท าข้อมูลรายงานสถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้า  โดยน าเสนอ 
ในรูปแบบ Interactive Dashboard จ านวน 3 ส่วน ได้แก่ (1) สถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
นอกระบบ (2) การกระจายตัวของการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ และ (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ  
ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือการใช้งานข้อมูล โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์ฯ (http://neic.eppo.go.th) 

▪ ศึกษาแนวทางในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ภายใต้
โครงการศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย 

▪ ปัจจุบัน สนพ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับ 
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับระบบ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลพลังงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดจ้างและเร่ิมด าเนินโครงการ
ได้ ภายในเดือนกันยายน 2565  

 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR1003) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1003 

อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนด ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงาน 
ลงได้ ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 ก.พ. 2556 โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: 
ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ 2565 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1003 : 

▪ จัดท าแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
▪ ด าเนินโครงการน าร่องการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน  (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

โดยก าหนดให้การไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ได้แก ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงาน ESCO เพื่อทดสอบรูปแบบขั้นตอนการด าเนินการ และเอกสารต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
ก่อนขยายผลให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่อไป โดยได้ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 9 หน่วยงาน 
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1003 ที่ผ่านมา :  

▪ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งหนังสือ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับกรมบัญชีกลางลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดท าหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่ได้หารือข้อสรุปกับส านักงบประมาณ 

▪ จัดท าแนวทางโครงการน าร่องแล้วเสร็จ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิญการไฟฟ้า 
ได้แก ่กฟผ. กฟน. และ กฟผ. เข้าร่วมเป็นผู้ด าเนินการน าร่องโครงการ ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความ
พร้อมในการด าเนินการ 

▪ ส านักงบประมาณเห็นชอบการวิธีการจัดท าโครงการน าร่อง โดยให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จัดท ารายละเอียดโครงการน าร่องและงบประมาณเพื่อขออนุมัติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
และส่งให้ส านักงบประมาณน าเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้งบกลางปี 2565 ภายในกันยายน 2565 

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

เป้าหมายของกิจกรรม BR1004 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1004 : 

▪ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับการเกษตร  
เพื่ออนาคตประเทศ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายใหม่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Petro 
Chemicals) ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม (Auxiliary Chemicals) และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Products)   

▪ ยกร่างแผนการลงทุนและมาตรการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการลงทุนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ นโยบาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1004 ที่ผ่านมา :  

▪ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ด าเนินการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จ เมื่อพฤษภาคม 2564 
และได้มีการรายงานผลการศึกษาให้ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 10  พ.ศ.2564 และเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2564 ทราบแล้ว และมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดท าแผนการสนับสนุนการลงทุน
ดังกล่าว 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยน าเสนอผลการศึกษาดังกล่าวและ
สัมภาษณ์ต่อผู้บริหารบริษัทที่คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนด้านปิโตรเคมี รวมถึงประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ./EEC) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
สิทธิประโยชน์ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC แล้ว  
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▪ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดท าร่างข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  4 
ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 
วันที่ 5 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ได้น าเสนอร่างแผนการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 และมาตรการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ทราบแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการลงทุนร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยที่ประชุมมีมติให้ สกพอ. น าแผนการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (กพอ.) ตามล าดับ รวมถึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว 

 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR1005) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1005 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1005 : 

▪ ส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก 
Disruptive Technology และมีข้อเสนอแนะแนวทางการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมส าหรับรองรับ
แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Prosumer) เพื่อช่วยลดภาระการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ในอนาคต 

▪ มีข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย   
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบ
กระจายศูนย์มาเสริมความมั่นคงด้านไฟฟ้าภายในประเทศ  

▪ มีการประกาศใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่ายเพื่อช่วยลด
การผูกขาดและสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการของผู้ประกอบการ  รวมทั้งประชาชนมี
ทางเลือกในการเข้าถึงไฟฟ้าที่มีต้นทุนและคุณภาพที่เหมาะสม 

▪ จัดท า (ร่าง) แผนที่น าทางการพัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง - น าร่อง พ.ศ. 
2564 – 2567 ประกอบด้วย แผนงานด้านกฎระเบียบการด าเนินกิจกรรมของตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Rules) 
แผนงานด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market Operator: MO) และแผนงานด้านการจัดตั้ง
ผู้ค้าส่งพลังงานไฟฟ้า (Power Marketers)  

▪ เพิ่มกลไกการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยจัดท ากรอบอัตราค่าไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Green Tariff) 
รองรับการด าเนินการดังกล่าว 

▪ จัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณและ
แหล่งบงกช  

▪ จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  
▪ สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย 30 LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) 

โดยทดลองน าร่องนาเข้า-ส่งออก LNG อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทดสอบน าเข้า LNG 

134



แบบ Spot จ านวน 2 คร้ัง ปริมาณ 130,000 ตัน และน าก๊าซที่แปรสภาพแล้วน าไปใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 5 
โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 4  

▪ ประกาศใช้  TPA Code ฉบับที่  4 พ.ศ. 2564 ให้เอกชนสามารถมาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
ก๊าซธรรมชาติของภาครัฐได้ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1005 ที่ผ่านมา :  

▪ 27 กันยายน 2565 และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติรับทราบร่างแผน PDP2022 
กรณีฐาน (Base Case) ที่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
กรณีเริ่มต้นส าหรับน าไปใช้จัดท าร่างแผนกรณีอ่ืน ๆ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าร่างแผน
กรณีต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของ กบง. และคณะอนุกรรมการฯ แล้วน ามาเสนอ กบง. พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี ้
จะพิจารณาร่างแผนกรณีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดมาเป็นร่างแผน PDP2022 ส าหรับประกาศใช้จริง
ต่อไป  

▪ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบการยกเว้นเงื่อนไขตาม
หลักการแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ส าหรับ
โครงการและแผนงาน ปี 2565 

▪ จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติฯ  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 

▪ ปีงบประมาณ 2566 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้รับงบประมาณในการจัดท าโครงการจัดท า 
แนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub 
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11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257  

การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรา 257 แล้ว โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

▪ เกิดเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนในระดับพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานร่วมด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. สถาบันพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งภาคประชาชนจะเป็น
ก าลังส าคัญในการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

▪ เกิดการขยายตัวการเข้าร่วมนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ของหน่วยงานของรัฐผ่านการข้อค าถามการประเมิน ITA ซึ่งการก าหนดนโยบายฯ ให้เป็นหนึ่งในข้อค าถาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจะท าให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน 
รวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน เกิดความตระหนักและร่วมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลจาก
การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น  

▪ เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
โดยการผลักดันแก้ไขกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การจัดให้มีระบบ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้ว่างใจกับประชาชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถติดตาม
ผลการร้องเรียน แจ้งเบาะแสได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดท าระบบการแจ้งเบาะแสและระบบปกปิดตัวตน
ของผู้แจ้งเบาะแส 

▪ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหวางหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง  
▪ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ได้รับการบริการในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
▪ เกิดมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยการก าหนดให้หน่วยงาน

ที่มีโครงการขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด 
(งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) ท าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว 
ประกอบการจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อลดความเสี่ยงการทจริตในการ
ด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ ผลสมฤทธิ์จากการด าเนินการข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 2 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้รัฐบาลก าหนดให้ประเด็น “การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
เป็นวาระแห่งชาติและมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐเร่งพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 258 ด้วยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและให้บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือให้เกิดการ
จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1102 BR1103 BR1104 

เป้าหมายที่ 2 :  หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment:  ITA) ในภาพรวมของประเทศมี
แนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการ
บริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความส าคัญกับความ
โปร่งใสขององค์กรเพิ่มมากขึ้น 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1101 BR1103 BR1104 BR1105 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 
กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต 

สถาบั น พัฒนาอ งค์ ก ร ชุ ม ชน 
(องค์การมหาชน)   (BR1101) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR1102) 

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต
แห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช. )
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กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR1103) 

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ รวดเร็ว 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริต 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR1104) 

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  ไร้
ผลประโยชน์ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR1105) 

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 
หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR1101) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1101 

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1101 : 

▪ เกิดคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดบัพื้นที่ ในระดับจังหวัด 17 จังหวัด และ
คณะท างานระดับต าบล 171 ต าบล โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนมากกว่า 30 ประเภทเข้าร่วม โดยบูรณา
การการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในการจัดตั้งคณะท างานธรรมาภิบาล
องค์กรชุมชน และคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินการขององค์กรชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงาน  
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่  

▪ เกิดเครือข่ายภาคประชาชนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ใน 17 จังหวัด โดยมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน และมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
พื้นที่ โดยมีการเปิดเวทีสัมมนาปรึกษาหารือและสร้างการรับรู้ร่วมกัน และเกิดกลไกการประชุมของเครือข่าย
ระดับพื้นที่จังหวัดและต าบลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เป้าหมาย  

▪ เกิดเป้าหมายการด าเนินการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 7 จังหวัด และระดับต าบลเพิ่มขึ้น อย่าง
น้อย 210 ต าบล 

▪ เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ  สถาบัน พอช. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน 
ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้างการ
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รับรู้และจิตส านึกประชาชนในพื้นที่ผ่านการจัดอบรม การสร้างพื้นที่เปิดเผยโปร่งใส โดยผลักดันให้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการและงบประมาณการด าเนงานของภาครัฐ มีการส่งเสริมให้เกิดการ
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ โดยมีการประสานและสร้างช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนในระดับพื้นที่ มีการประสานงานกับองค์กรต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือ
ในการต่อต้านการทุจริตให้เครือข่ายองค์ชุมชน มีการจัดตั้งคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ภาค
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในระดับจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีการวางแผนการ
ด าเนินการในพื้นที่ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมกิจการเด็กและเยาวชน และการจัดท า
คู่มือเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน และมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิด
เครือข่ายการต่อต้านการทุจริตต้นแบบในระดับพื้นที่  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1101 ที่ผ่านมา  

▪ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการก าหนดเป้าหมายจัดตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น  
อย่างน้อย 7 จังหวัด และระดับต าบลเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 210 ต าบล 

▪ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก ่
มีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนได้รับรางวัล “สภาองค์กรชุมชนที่โดดเด่นด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” จ านวน 5 เครือข่าย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ มีเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน รับรางวัล “ต าบลสีขาวต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริต” 
ของส านักงาน ป.ป.ท. จ านวน 11 เครือข่าย ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

▪ ส านักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ มีแผนงาน มาตรการ และกิจกรรมการบูรณา
การ ร่วมกัน ดังนี้  

1) ส านักงาน ป.ป.ท. มีการด าเนินการร่วม ดังนี้ (1) มีการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ภายใต้ MOU 3 ฝ่าย (สภาองค์กรชุมชน 
ส านักงาน ป.ป.ท. พอช.) (2) มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบต าบลสีขาวที่มาจากพื้นที่ เพื่อประมวลข้อมูล
การด าเนินงานของเครือข่ายในพื้นที่ และมอบรางวัล (3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตสู่เครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ (4) มีการประสานและสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ในระดับพื้นที่ต่อเครือข่ายภาคประชาชน และ (5) มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่  

2) ส านักงาน ป.ป.ช. มีการด าเนินการร่วม ดังนี้ (1) ได้จัดท าของบประมาณในปีงบประมาณปี 2566 และ
น าเสนอต่อส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพงบบูรณาการด้านการต่อต้านการทุจริต  
มีเป้าหมายระดับต าบล 1,565 ต าบล และระดับจังหวัด 32 จังหวัด (2) มีการประสานงานและร่วม
ด าเนินการทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่มากขึ้น โดยได้มีการน าเสนอแผนการขับเคลื่อนช่วงต้น
ปีงบประมาณ (3) เชิงนโยบายมีการประสานการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ภายใต้แผนงบบูรณา
การฯ (4) มีการสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงช่วยออกแบบเครื่องมือการประเมินประชาชนตามแผน
แม่บทฯ และ (5) ในระดับพื้นที่มีการประสานการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาค
ประชาชนในพื้นที่ 
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3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการ
ประสานกันระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ 

4) กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีการด าเนินการร่วม ดังนี้ (1) สภาองค์กรชุมชน สถาบันได้จัดเตรียมรายชื่อ
ผู้แทน เพื่อเสนอตั้งคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตระดับ
จังหวัด และ (2) กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ 6 แนวทาง ที่น าเสนอโดยสถาบันและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และส่งต่อไปยังพื้นที่ด าเนินการ 17 จังหวัด 

5) องค์กรต้านคอร์รัปชัน มีการด าเนินการร่วม ดังนี้ (1) มีการประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล เครื่องมือ
การต่อต้านการทุจริตให้เครือข่ายองค์กรชุมชนส าหรับการท างานในพื้นที่ (2) ร่วมจัดเวทีแสดงทัศนะใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ปกครองในกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ และ (3) ประสานองค์กรต่อต้านคอรรัปชันประเทศไทย ใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายภาคประชาชน และได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือต่อต้านการทุจริตผ่านระบบสื่อออนไลน์ 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานติดตามประเมินผล โดยมีการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนในการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี 2565 

▪ พอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังและต่อต้านการ
ทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ปีงบประมาณ 2566 ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ ได้แก่ (1) คู่มือ
การด าเนินงาน การเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ซึ่งอยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้และช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัท แฮนด์ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรต่อต้านคอร์รับชัน และ (2) คู่มือการบริหารโครงการ การเฝ้าระวังและต่อต้าน
การทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการพัฒนาข้อมูล
เก่ียวกับการบริหารโครงการฯ ที่สนับสนุนการด าเนนิงานของเครือข่ายภาคประชาชน และอยู่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างการผลิตคู่มือ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1102) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1102 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ) 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1102 : 

▪ เกิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal) ของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
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▪ เกิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและระบบปกปิดตัวตน มีระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Management System : WMS) พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบ
เปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน และสามารถติดตามสถานะการด าเนินการของส านักงาน 
ป.ป.ช. เร่ืองการแจ้งเบาะแสได้ เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงระบบการแจ้งเบาะแสได้โดยสะดวก และ
เกิดความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูล
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1102 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... ต่อส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ถอดร่างฯ เพื่อให้ สปน. น ากลับมาทบทวน โดยให้รับฟังความคิดเห็นจากศาลปกครอง และ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานพิจารณาการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลด้านปราบปรามการทุจริตในระบบ
สารสนเทศ ในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเปิดเผยในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการเปิดเผยข้อมูล 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti -SLAPP Law) โครงการ
ศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการถูกด าเนินคดีและ
หลักคิดการจัดท าร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti -SLAPP Law) เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
และแนวทางการคุ้มครองสิทธิพยาน โดยผู้แทนส านักงาน ป.ป.ช.เข้าร่วมชี้แจงรานละเอียดเพื่อพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) โดยเป็นการนัดประชุมต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้มีการน า
ร่างกฎหมายไปรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2565  
ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือเมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2565 ถึงส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก ว่าได้ตรวจร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับผลการพิจารณา และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR1103) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1103 

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนิน
มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของ
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 
2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะ
การด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 
4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1103 : 

▪ มีการเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมผ่านแพรตฟอร์มออนไลน์  
▪ เกิดโครงการ STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน  
▪ เกิดข้อก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
▪ เกิดการผลักดันให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายใน

มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการจัดท ามาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีทุจริต ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน 
ป.ป.ช. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ และยกระดับฐานข้อมูลและการด าเนินงาน
บนฐานดิจิทัล ได้แก่ การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการปราบปรามการทุจริตโดยรวมระบบย่อยเป็น
ระบบเดียว การปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยน า Digital Signing มาใช้ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ด้านการปราบปรามการทุจริต ได้แก่ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานกิจการ
ยุติธรรม และส านักงานศาลยุติธรรม  

▪ เกิดการพัฒนาฐานข้อมูล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต ได้แก่ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม และ
ส านักงาน ปปง. และอยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

▪ เกิดการทบทวนหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศตามมาตรฐานสากล
และพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1103 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2565 ได้มีมติรับทราบการด าเนินการเผยแพร่สื่อคู่มือหรือใบประชาสัมพันธ์ และเห็นชอบรายงานการ
พิจารณาศึกษาเรื่อง การก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้น าขึ้นบนเว็ปไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินงานตามแผนงานจัดท ามาตรฐานขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 มีมติให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดขนาดของคดีและระยะเวลาในการด าเนินคดีทุจริต ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลถึงหน่วยงาน โดยมี
การจัดส่งข้อมูลจากหน่วยงานแล้ว 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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▪ ส านักงาน ป.ป.ช. มีการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
ในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น และปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2565 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน  อยู่ระหว่างพิจารณา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนก าหนดให้เปิดใช้งานระบบเปิดเผยเรื่องร้องเรียนและคดี (เรื่องที่อยู่ระหว่างไต่สวน)  

2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปราบปรามการทุจริต ได้มีการเปิดใช้งานระบบในส่วนของการบันทึก
ขั้นตอนการด าเนินการของเรื่องกล่าวหาที่รวมเรื่อง และส่วนของการท ารายงานส าหรับรับรองความถูกต้อง
ของเร่ืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว  

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจริต  เชื่อมโยง
ข้อมูลพร้อมทั้งเปิดใช้งานแล้ว รวม 5 หน่วยงาน คือ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน ปปง.   

4) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการด าเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้านปราบปรามการทุจรติ 
ส่วนของระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตที่สามารถส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล กับส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
เสร็จ และพร้อมเปิดใช้งานแล้ว พร้อมทั้งมีการรับส่งข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ได้แก่ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน 
ปปง .  ปั จ จุ บั นอยู่ ร ะหว่ า งกา รพัฒนาระบบสาหรั บกา ร เชื่ อม โ ย งข้ อมู ลส านั ก ง าน  ป .ป .ช . 
กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. พัฒนาศูนย์ข้อมูลการด าเนินงานคดีด้านปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานด้าน
ปราบปรามการทุจริต มีการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านักงาน ปปง. แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจรติ
ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้มีการลงนาม MOU เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2565 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  (BR1104) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1104 

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 
3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1104 : 

▪ มีการขยายการเข้าร่วมนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) 
แก่หน่วยงานของรัฐให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยน านโยบายดังกล่าว ไปเป็นหนึ่งในข้อค าถามในการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งสิ้น จ านวน 
8,303 หน่วยงาน) อีกทั้งศปท. ประจ ากระทรวง และส่วนราชการได้รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย No Gift Policy ในภาพรวม ในระบบ eMENSCR ด้วยแล้ว 

▪ มีการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานในระบบคุณธรรม โดยมีการศึกษาบทบาทหน้าที่ของต าแหน่ง
ระดับสูงที่ส าคัญ (Role Clarification) เพื่อหารือต่อที่ประชุม ก.พ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2565 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มเติมให้ส านักงาน ก.พ. เพิ่มเติมความคิดเห็น ดังนี้  

▪ มีการจัดท าเอกสารบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role Clarification) เพื่อจ าแนกบทบาท
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า เพื่อก าหนดว่า
การกระท าใดเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า และส่งผลอยางไร รวมทั้งผู้ที่เข้าไปมีส่วนในการกระท านั้น
จะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายหรือส่วนที่เก่ียวข้องอย่างไร เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานในระบบคุณธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1104 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่  1 กันยายน 2565 และจะได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และได้ด าเนินการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวทางเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2565 อยู่ระหว่างน าเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามเพื่อเสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

▪ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ชะลอการด าเนินการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เนื่องจากการด าเนินการพบปัญหาและอุปสรรคในการ
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พิจารณา และส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายมาตรา 130 และยกมาตรา 200 ที่เกี่ยวข้องกัน 
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน 
เก่ียวกับการด าเนินการตามมาตรา 130 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่รัฐและการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
1) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางด าเนินงานกับส านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และส านักงาน ป.ป.ช. ที่ส านักงาน ป.ป.ท. 2) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่มีการ
จัดตั้ง ศปท. จ านวน 39 หน่วยงาน เพื่อขอให้แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือก ากับ ถึงข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
และการร่ ารวยผิดปกติ เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และให้ท า 3) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับตามข้อ (1) 
และจัดท าข้อมูลเพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการ 4) แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่มีการจัดตั้ง 
ศปท. จ านวน 39 หน่วยงาน เพื่อขอให้แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐในสังกัดหรือก ากับ ถึงข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการ
ร่ ารวยผิดปกติ เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และให้ท า 5) การติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานจริยธรรมและให้มีการบังคับใช้มาตการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าความผิด
อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม (แจ้งเวียนส่วนราชการ 38 หน่วยงาน ตามหนังสือ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ที่ ปป 0012/ว16 ลว. 13 พ.ค. 2564 และแจ้งเวียน ศปท. ส านักงาน ป.ป.ท. ตามหนังสือ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ที่ ปป 0012/343 ลว. 13 พ.ค. 2564) และ 6) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ ารวยผิดปกติ ไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR1105) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1105 

1. ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด  
(งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่นกรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ 
และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายภายในปี 2565 
3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ จ านวน 1 ฉบับ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1105 : 

▪ เกิดมาตรการ ข้อก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่
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มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) ท าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
โครงการดังกล่าว ประกอบการจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามคู่มือการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  ของส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้เป็น
มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายน าไปสู่การลดการทุจริตของหน่วยงาน 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1105 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย มีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
เห็นชอบกรอบแนวทางในการด าเนินการตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 ดังนี้ (1) ปี 2565 : 
ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอมาตรการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่งมายังส านักงาน ป.ป.ท. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการและรายงานต่อ ศอตช. เพื่อรับทราบ (2) ปี 2566 : ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท 
ขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” จะต้องจัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อส านักงบประมาณพร้อมค าขอ อีกทั้ง ให้ส านักงบประมาณ 
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ และให้ส านักงาน  ป.ป.ท. ร่วมกับ
หน่วยงานตรวจสอบ (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ตรวจสอบภายในหน่วยงาน) ด าเนินการตรวจติดตามการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  รวมทั้ง 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ส่งรายงานผลการตรวจสอบตดิตามมายังส านกังาน ป.ป.ท. และรายงาน ศอตช. เพื่อรับทราบ 
(ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2565) ทั้งนี้ การด าเนินการ ส านักงาน ป.ป.ท. ประสานส านัก
งบประมาณ เพื่อข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการที่ 
เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ปี 2565 มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 20 โครงการ) และ
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือถึงกระทรวงที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกินว่า 500 ล้านบาท เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งให้
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ส่งกลับมายังส านักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้ง ส านักงาน ป.ป.ท. ได้มี
การหารือร่วมกับส านักงบประมาณในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการร่วมกัน โดยส านักงบประมาณ
ได้ก าหนดในปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ให้หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ให้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อน
เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6 ” 
(เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ส านักงบประมาณได้มีแจ้งว่ามีหน่วยงานส่งแผนบริหารความเสี่ยงพร้อม
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงมายังส านักงบประมาณ จ านวน 268 โครงการ) รวมทั้ง ได้ร่วมกับ ค.ต.ป. 
ประจ ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และตรวจสอบภายในหน่วยงานลงพื้นที่ 
เพื่อตรวจติดตามการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ และรวบรวม วิเคราะห์ผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามการ
ด าเนินโครงการ ฯ และจัดท ารายงานสรุปผลการเสนอ ต่อ ศอตช. และ ครม. 
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12. ด้านการศึกษา 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านการศึกษา 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 และ 258 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาแล้ว โดยมี
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาทิ 
(1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละของนักเรียน

ในระบบต่อประชากรในวัยเรียนระดับอนุบาลอยู่ที่ร้อยละ 77.1 
▪ มีศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2564 

รวมจ านวน 29.901 แห่ง (เฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษา บางสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) 

▪ มีเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในปี 2564 จ านวน 45 ,028 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3,769 แห่ง ใน 15 จังหวัดต้นแบบที่ด าเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ 
ล าปาง น่าน แพร ่สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี
นครนายก สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา เพื่อพัฒนาต้นแบบการใช้พื้นที่เป็นฐานในการจัดการศึกษา 
(areabased education) และค้นหาแนวทางเจาะจงเพื่อ  จัดระบบช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์  
(targetbased education) ได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้มี
พัฒนาการ ที่ดีเหมาะสมตามวัย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษา และเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

▪ มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี รายเดือน ๆ ละ 600 บาท ในปี 2564 มีผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนฯ 
จ านวน 2,227,029 คน 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และมีร่างกรอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
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มาตรฐาน และแนวทางด าเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบท
พื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

▪ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีกรอบสมรรนะ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู และรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิชาชีพครู และมีมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

▪ มีประกาศก าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ด้านความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 จ านวน  
4 วิชา ดังนี้ (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(3) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ (4) วิชาชีพครู 

(4) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดบั
พื้นที่ มีผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ ดังนี้ 
▪ มีร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... ร่างคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. .... ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ร่างสาระการเรียนรู้ 7 สาระ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) แผนการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ส าหรับครูสอนสุข
ศึกษา พลศึกษา เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเองให้มีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตวิญญาณ โดยจะมีการทดลองใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในช่วง พฤษภาคม 2565 

▪ มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนานวัตกรรม
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในสถานศึกษาน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจ านวน 541 สถานศึกษา ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

▪ มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาวชิาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) 

▪ มีแผนบูรณาการการศึกษาการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา 

▪ มีสถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2564 
จ านวน 65,834 แห่งเพิ่มขึ้น จ านวน 9,890 แห่ง จาก 55,499 แห่ง ในปี 2563 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

▪ มีระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit bank System : NCBS) เพื่อสะสมหน่วยกิตและ
กลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะ ที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล ซึ่งการเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตแห่งชาติ   
จะเชื่อมโยงกับคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้
ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา และสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้ 
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ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 258 ข้างต้น ยังสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 257 ประกอบด้วย 
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน  
1 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ า เป็นของ
โลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ 

ผลลัพธ์ มีการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และปฏิรูป
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1201 BR1202 BR1203 BR1204 BR1205 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 
กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้ า ง โอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) (BR1201) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR1202) 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR1203) 

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 
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กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR1204) 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ  
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR1205) 

การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิ
บาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน 

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

 
 
หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (BR1201) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1201 

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการ 
โดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด 

2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ ประชากรวัยแรงงานมีทักษะ 
การอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ 
การท างานและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1201 : 

▪ มีการด าเนินโครงการส ารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และจัดเก็บข้อมูลสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยส าหรับ
ประเทศไทยแบบออนไลน์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อส ารวจและวิเคราะ ห์ข้อมูลสถานะ 
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ 

▪ มีการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และการขับเคลื่อนสังคมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  โดยส ารวจนักเรียนที่ก าลังจะเลื่อนชั้นไปเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีถัดไปในแต่ละจังหวัด โดยวัดทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ 
และ Executive Functions (EFs) ควบคู่กับการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานศึกษา 

▪ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จ านวน 7,142 คน ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพ 
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▪ มีจัดท าระบบและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อค้นหา วางแผน ช่วยเหลือดูแล  
และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการเป็นรายบุคคล  

▪ มีเด็กและเยาวชนนอกระบบที่อยู่ในภาวะยากล าบากจ านวน 36,268 คน ได้รับประโยชน์จากการจัดท าระบบ
และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อค้นหา วางแผน ช่วยเหลือดูแล และพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการเป็นรายบุคคล รวมถึงครูนอกระบบ
การศึกษาได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการติดตาม ดูแล และให้ค าแนะน าแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ 
จ านวน 3,471 คน  

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1201 ที่ผ่านมา :  
▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการและขยายผล 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้กลไกจังหวัดในการส ารวจ ค้นหา คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอุปสรรคในการเข้า
รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ต่อในระดับประถมศึกษาเพิ่มอัตราการเรียนต่อในระดับประถมศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้ด าเนินการใน 18 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค 

▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลสถานะความพร้อมในการ 
เข้าสู่ระบบการศึกษา และข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ า (Longitudinal Data) เพื่อส ารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมและความรู้ที่ถดถอยของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการ
ฟื้นฟูการเรียนรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในระยะยาวส าหรับการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมถึงการรายงานผลการศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อพัฒนาการ
และการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กปฐมวัย 

▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบ  
คัดกรอง และดูแลเด็กและเยาวชนยากจน และด้อยโอกาส ในระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีความเสี่ยงในการ
หลุดออกนอกระบบการศึกษาผ่านการขยายผลระบบส่งต่อฉุกเฉินเด็กเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 
ด้อยโอกาส (Smart Referral System) ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2564 โดยเป็นการเชื่อมโยง 
การท างานระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และบริษัทเอกชน รวมถึงระบบการท างานของศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา 

▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดการท างานจากทุนเสมอภาค เพื่อให้มีข้อมูลความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบ
การศึกษาที่ครอบคลุมมิติความยากจน สุขภาพ พฤติกรรม และการเรียนรู้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออก
จากระบบการศึกษา ในพื้นที่น าร่อง 30 เขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมสถานศึกษา 1,000 แห่ง 

▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
แรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินการวิจัยส ารวจทักษะและความพร้อมของ
กลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย (Adult Skills Assessment in Thailand) โดยส ารวจทักษะ 
ขั้นพื้นฐาน (Adult Skills Survey) ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-64 ปี ทั่วประเทศ ประกอบด้วย Literacy 
Skill (ความรู้เท่าทันด้านการอ่าน) Digital Skill (ทักษะทางดิจิทัล) และ Social – Emotional Skill (ทักษะทาง
อารมณ์สังคม) โดยได้ส ารวจเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 ประมาณ 9,000 คน 
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จาก 45 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค และ 1 พื้นที่พิเศษ ได้แก่ (1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) ภาคกลาง 
(4) ภาคตะวันออก (5) ภาคใต้ และ (6) พื้นที่ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 

▪ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (Information System for Equitable Education: iSEE) จากเดิมที่มีข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การพัฒนาให้ระบบมีข้อมูลครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์แห่ง พ.ร.บ.กสศ. รวมทั้งการติดตามผลลัพธ์ของการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. โดยคาดหวัง
ว่าจะสามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการด าเนินโครงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ในประเทศไทยได้ในอนาคต 
 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1202) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1202 

1. ผู้ เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้  ทักษะและใฝ่ เรียนรู้  มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้ เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการ
ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1202 : 

▪ มีการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา และข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบ
ตัวอย่างซ้ า (Longitudinal Data) ที่มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในระยะยาวส าหรับการวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

▪ มีการขับเคลื่อนรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ผ่านการพัฒนาระบบการวัด
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขัน  
ในศตวรรษที่ 21 โดยการน านักเรียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1202 ที่ผ่านมา 

▪ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ที่จ าเป็น และสมรรถนะหลักในการ
ด ารงชีวิตการประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินโครงการการพัฒนา 
ความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน และสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อ
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การมีงานท า และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21  

▪ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด าเนินการเพื่อให้มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วิชาชีพขั้นสูงได้ ผ่านด าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  

▪ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด าเนินการเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active 
learning) โดยด าเนินการผ่านโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการ
พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน  
(ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้าน
นาฏศิลป์ โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ฐานสมรรถนะ) 

▪ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด าเนินการเพื่อให้มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 
โดยด าเนินการผ่าน โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โครงการ พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (PISA 2022) 

▪ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความ
รอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR1203) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1203 

1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1203 : 

▪ มีกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบและกระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
ประกอบด้วย รูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู และโครงสร้างความถนัดทางวิชาชีพ
ครูใหม่ (TPAT5) 

▪ มีร่างกรอบสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู  และได้มีการน ากรอบฯ  
มาก าหนดกรอบสมรรถนะอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และจะด าเนินการน ากรอบฯ ไปใช้ในการพัฒนาบรรทัดฐานของตัวบ่งชี้ 

159



สร้างแบบประเมินสมรรถนะอาจารย์ และน ารูปแบบที่ศึกษาได้ไปพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ต่อไป 

▪ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล  
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

▪ มี (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. .... 

▪ มีการจัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง พ.ศ. …. โดยศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1203 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ด าเนินการขับเคลื่อน 
การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ผ่านโครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน คุณลักษณะความเป็นครู 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ด าเนินการขับเคลื่อน 
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ  ผ่านโครงการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ด าเนินการขับเคลื่อน 
การพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงาน
ของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผ่านโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ด าเนินการขับเคลื่อน 
การก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ  โดยได้ด าเนินงานโครงการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

▪ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ก าหนดแนวทางการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและการ
ประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพและ
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนใครครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา 
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▪ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 (BR1204) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1204 

ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเปน็ผูป้ระกอบการ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1204 : 

▪ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ/
บริบทพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชด าริ  การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พหุปัญญาของผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6,120 คน 

▪ มีการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) พ.ศ. 2565 ให้แก่ครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 420 คน และครูฝึกในสถานประกอบการ จ านวน 70 คน 

▪ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การพัฒนาหรือกฎหมายก าหนด พ.ศ. 2565 จ านวน 
1,460 คน 

▪ มีการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ให้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากร
อาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 610 คน 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1204 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการพัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(Excellent Teacher) 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผ่านโครงการขยายและ
ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด าเนินการประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความ
พร้อมเข้าสู่อาชพี ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR1205) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1205 

1.  การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับ
การพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Life-Long Learning)  
เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกส าคัญ 3 ประการได้แก ่1) การศึกษา
แบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning 
และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่ เน้น Re-skill Up-skill New-skill โดยทั้งหมดนี้จะต้องด าเนินการใน 7 เรื่อง 
โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบัน อุดมศึกษา 

2.  การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนระบบการ
อุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส าคัญของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดบั
ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใน
การยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบัน 
อุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดม ศึกษาทั้งในระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงานภายในของสถาบนั อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ระบบการ
สรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1205 : 

▪ มีระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ เพื่อให้คนทุกช่วงวัยสามารถน าหน่วยกิตจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปเก็บ
สะสมเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรการเป็นผู้มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานและท าธุรกิจ 

▪ มีหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 2,430 หลักสูตร ตลอดจนได้มีการประกาศระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการเทียบโอน
หน่วยกิตเพื่อจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

▪ มีแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ เพื่อเทียบโอนตามเกณฑ์และมาตรฐานแต่ละ
ระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา 

▪ มีแนวทางในการสรรหาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้กับทุกภาคส่วนที่ให้การ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาไทย 
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การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1205 ที่ผ่านมา 

▪ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ด าเนินการจัดท าระบบ
งบประมาณการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยจัดท าระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาก าลังคนในลักษณะ 
demand side และน าเสนอหลักการจัดสรรงบประมาณให้สนองด้านอุปสงค์ (Demand-side Financing) 
ตามแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ส าหรับการ
อุดมศึกษา พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.
ปีงบประมาณ 2566 

▪ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด าเนินโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
โมเดลการด าเนินการจัดหลักสูตร Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) และ EEC Model 
Type A รองรับความต้องการก าลังคนเขตพื้นที่ EEC  

▪ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้บริการการเรียนออนไลน์บนระบบ Thai 
MOOC Platform ผ่านทางเว็บไซต์ https://thaimooc.org  

▪ ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อรองรับการ
ท างานของหน่วยงานในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและเป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาฯ โดยได้มีประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และประกาศกระทรวง เรื่อง การเปิดเผย
ผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 
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13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



  



รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257  
การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรา 257 แล้ว โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ อาทิ 

▪ มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ควบคู่กันไป โดยการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยกลไกที่ส าคัญหลัก 
4 กลไก ได้แก่ (1) การเสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม (2) การยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (3) การพัฒนากลไกใหม่ ๆ อาทิ 
ระบบเครดิต สังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับพื้นที่และระดับ
บุคคล และ (4) การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อใช้พลังบวก (Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

▪ มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
รวมถึงการน าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เป็นมูลค่ากลับมาสู่พื้นที่ โดยมีการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 3 ส่วน 
ได้แก ่(1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (2) การสร้าง
ความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของรากเหง้าวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนและพื้นที่
อ่ืน ๆ ของประเทศ และ (3) การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ 

▪ มีการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกาย รวมถึงการพัฒนานักกีฬา ที่จะน าไปสู่สุขภาพที่ดี
ของคนในชาติ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพ ผ่านกลไกการด าเนินการที่ส าคัญ 4 กลไก ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่เห็นความส าคัญ และมี
การออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาใน
การส่งเสริมการออกก าลังกาย ทุกพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ รวมถึงสร้างมาตรการจูงใจในการออก
ก าลังกาย (2) การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม (3) การสร้างโอกาสทางการ
กีฬาและพัฒนานักกีฬา ซึ่งต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่ระบบการสรรหา สร้าง คัดเลือก และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพ
ให้สู่เส้นทางกีฬาอาชีพ และ (4) การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา 
ซึ่งต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ทั้งนักกีฬา บุคลากรกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

▪ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ ผ่านกลไกการด าเนินการที่
ส าคัญ 3 กลไก ได้แก่ (1) คณะกรรมการอิสระเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก าลังคน
ของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) ที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย รวบรวมข้อมูลและก าหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานของ ประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน การสร้างโอกาสในการท างานและพัฒนา
สมรรถนะก าลังคนของประเทศ (2) การพัฒนาระบบ E-Workforce Ecosystem ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ที่รวบรวมข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศทั้งในและนอกระบบให้อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ระบบเข้าถึงข้อมูลที่สามารถเป็นทางเลือกสู่การพัฒนาในด้านการศึกษา  
การฝึกอบรม และการท างาน การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพบนฐานสมรรถนะ และ (3) การศึกษาแนวทาง
การปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการสนับสนุนทางการเงิน โดยจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยท างานสามารถเข้าสู่ช่องทาง
ในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของวัยการท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการน าแรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบ 

▪ มีการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งในภาคเอกชน
และในภาครัฐ เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยมีการพัฒนาไปยัง 
3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา
ต่าง ๆ เน้นการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (2) กลุ่มแรงงาน (คนท างาน) 
ในภาพรวม แบ่งเป็นแรงงานภาคเอกชนและแรงงานในชุมท้องถิ่น ที่ควรเน้นการพัฒนาทักษะะ  ดิจิทัลและ
การสร้างแหล่งงานใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ (3) กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ  โดยการสร้างระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนไทยไปสู่การเป็นก าลังคนส าหรับศตวรรรษที่ 22 
ที่ยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์ไว้ จ านวน 4 เป้าหมาย ดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว และคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผ่านการสร้างระบบนิเวศน์
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ประชาชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญ ูโดยเฉพาะในระดับชุมชนและองค์กร ที่เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ซึ่งผลลัพธ์การด าเนินการ
สะท้อนจากผลการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมของคนไทยวัยท างานช่วงอายุ 25 - 
40 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (อยู่ที่  4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) 
โดยพบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้าน
ความกตัญญู ด้านสุจริตและด้านจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 5.11 4.49 และ 4.77 
ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1301 

เป้าหมายที่ 2 :  เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนพัฒนา ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน ผ่านการท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ ตลอดจนการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมูลค่ากลับมาสู่ชุมชน ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้น ส่งผล
ให้ปี 2562 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 
9.14 ของ GDP รวม (1.54 ล้านล้านบาท)  และปี 2563 มีมูลค่าร้อยละ 7.58 ของ 
GDP รวม (1.19 ล้านล้านบาท)  
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ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1302 

เป้าหมายที่ 3 :  ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

ผลลัพธ์ ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพ และมีความตระหนักรู้ในการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาในวิถีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ ผ่านการสร้างแรงจูงใจในการออก
ก าลังกาย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬในทุกพ้ืนที่ รวมถึงเกิดการต่อ
ยอดนักกีฬาและการสนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผลลัพธ์การด าเนินการสะท้อนจากการรายงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ย้อนหลังไป 10 ปี (จากปี พ.ศ. 2562) คนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยยืนยาว ขึ้นเล็กน้อย เพศชาย มีอายุเฉลี่ยที่ 71.6 ปี เพ่ิมขึ้น 0.9 ปี เพศหญิง  
มีอายุเฉลี่ยที่ 79.1 ปี เพ่ิมขึ้น 0.2 ปี โดยเฉลี่ยคนไทยมีอายุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.4 เดือน
ต่อปี และในปี 2564 จ านวนนักกีฬาทีมชาติใหม่จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.4 จากปีก่อนหน้า 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1303 

เป้าหมายที่ 4 :  ก าลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ผลลัพธ์ ส่งผลให้ก าลังคนของประเทศในทุกกลุ่มอาชีพมีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาประเทศ และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากก าลังคนเป็นไปอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ผ่านการบูรณาการข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศไว้บนฐานข้อมูลเดียวกัน
และการพัฒนาทักษะบนฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน ซึ่งผลลัพธ์การด าเนินการ
สะท้อนจากจ านวนผู้ประกอบการวิสาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประเทศ 
ปี 2562 - 2564 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.15 ต่อปี 

ด าเนินการผ่าน
กิจกรรม Big Rock 

BR1304  BR1305 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ก าหนดกิจกรรม Big Rock ไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม Big Rock หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
(BR1301) 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้
กลไก ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
(BR1302) 

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
(BR1303) 

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิถีชีวิตทางการกีฬา อย่างทั่วถึง   และเท่าเทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
(BR1304) 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
(BR1305) 

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
หน่วยงานของรัฐได้มีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมปฏรูปที่ 1 (BR1301) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง 
และการใช้กลไก ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1301 
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1301 : 
▪ มีดัชนีชี้วัดคุณธรรม เป็นเครื่องมือประเมินคุณธรรมของคนไทยใน 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ

กตัญญู และมีการส ารวจสถานการณคุณธรรมของคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี จ านวน 8,009 คน พร้อมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี  

▪ มีมาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร/หน่วยงาน ในด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ส าหรับให้
องค์กรใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาคุณธรรมในองค์กรต่อไป รวมทั้งมีการพิจารณา
ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
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▪ มีชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบในด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จ านวน 400 แห่ง ครอบคลุม
พื้นที่ 5 ภาค และมีการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมที่มีความโดดเด่น รวมถึงพัฒนากลไกแหล่งเรียนรู้
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่น (Coaching) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและปลููกฝังคุณธรรมแก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน  

▪ มีกรอบแนวคิดในการปรับใช้ระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) และแนวทางการพัฒนาระบบเครดิตทาง
สังคมเชิงบวก ที่มีข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนากลไกต่าง ๆ และความเป็นไปได้ของการน าระบบเครดิตสังคม
มาใช้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ทั้งนี้ มีการน าร่องและทดลองใช้กลไกระบบเครดิตสังคมใน 10 
หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1301 ที่ผ่านมา :  
▪ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมให้เป็นชุดเครื่องมือมาตรฐานส าหรับการประเมิน

คุณธรรมของคนไทยใน 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู เป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทย โดยศูนย์คุณธรรมได้น าดัชนีชี้วัดคุณธรรมไปส ารวจสถานการณคุณธรรมของคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี ซึ่งเป็นวัย
ท างานที่ต้องแบกรับภาระหรือแรงกดดันจากหลายทาง จ านวน 8,009 คน โดยจากผลการส ารวจ พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี มีคุณธรรม 5 ด้าน อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.64 จากคะแนนเต็ม 6 
คะแนน โดยความกตัญญูมีคะแนนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ จิตสาธารณะ พอเพียง และสุจริต มีคะแนนอยู่ใน
ระดับพอใช้ ขณะที่วินัยรับผิดชอบ มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย พร้อมทั้งศูนย์คุณธรรมได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี 

▪ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบมาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร/หน่วยงาน ในด้านความ
พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อให้องค์กรใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้
ศักยภาพ สถานการณ์ขององค์กร และน าไปสู่การพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตามบริบทขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ 
เครื่องมือและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย (1) แบบประเมินตนเอง
ด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร ซึ่งเป็นการส ารวจการรับรู้ประเด็นต้านคุณธรรมในองค์กร ( 2) มาตรฐาน 
ด้านคุณธรรม เป็นการก าหนดคุณธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร  (3) กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และ (4) การพัฒนากระบวนการติดตาม ประเมินผลการน ามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมไปใช้ 

▪ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ด าเนินการพิจารณายกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่
ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยด าเนินการภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า คุณธรรม อวอร์ด (Moral Awards) 
โดยคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติรวม 327 รางวัล ประกอบด้วย (1) ประเภทบุคคลผู้มี
พฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง จ านวน 200 รางวัล (2) ประเภทชุมชน/องค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
100 รางวัล และ (3) ประเภทสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์  ที่มีเนื้อหาแง่มุมเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม หรือสื่อสาร 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรม จ านวน 27 รางวัล  

▪ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กรมการศาสนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ด าเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม “ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กตัญญ”ู จ านวน 400 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก 
กรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก และภาคใต้) โดยมีการจัดท าตัวชี้วัดร่วมของชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเรื่องคุณธรรมอย่างมีเอกภาพ ประกอบด้วย (1) มีหลักคุณธรรมร่วม (2) การมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน (3) การมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (4) การมีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้าง (5) การมี 
เป้าหมายความยั่งยืน รวมถึงพัฒนากลไกแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่น 
(Coaching) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและขยายผลชุมชนท้องถิ่น
คุณธรรมต้นแบบ ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอื่น ๆ 

▪ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนากรอบแนวคิดในการปรับใช้ระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit)  
โดยค านึงถึง 3 ประเด็นส าคัญ คือ การก าหนดพฤติกรรมที่ดี การจัดเก็บเครดิตสังคม และสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมเชิงบวก ประกอบด้วย (1) ก าหนดพฤติกรรมเชิงบวกหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะน ามาคิดคะแนนเครดิตสังคม (2) ก าหนดตัวชี้วัดของพฤติกรรมเชิงบวกหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จะน ามาคิดคะแนนเครดิตสังคม (3) ก าหนดเกณฑ์คะแนนของพฤติกรรมเชิงบวกหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ (4) ก าหนดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้  
มีการน าร่องและทดลองใช้กลไกระบบเครดิตสังคมใน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 (BR1302) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1302 

1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มี
สถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบของ Museum Siam และ TK Park 

2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1302 : 

▪ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และการขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย อาทิ พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย และพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้าน
สิงห์ท่า 

▪ มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ (Knowledge Portal) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของ
ประเทศ ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับประชาชน  
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และการถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์  

▪ มีระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ และหอสมุดแห่งชาติทั่วประเทศ  
ในรูปแบบดิจิทัล ท าให้ประชาชนที่มีความสนใจศึกษา ค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูล
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

▪ มีแอปพลิเคชัน AR Smart Heritage ซึ่งน าเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) 
มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรม และมีระบบน าชมโบราณสถานด้วยเทคโนโลยี VR ในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ส าคัญ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ถือเป็นการ
ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แหล่งโบราณสถาน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

▪ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย โดยการน าหุ้นส่วนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาช่วยชุมชนใน
การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สร้าง
รายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับท้องถิ่น  
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▪ มีการพัฒนาศักยภาพพืน้ที่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ และการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมถึงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

การด าเนนิการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1302 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบรวม 4 แห่ง ได้แก่  

(1)  พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  (2)  พิพิธภัณฑ์การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย  
(3) นิทรรศการ “ธรรมอย่างสังฆราช” หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อุทยาน
การเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ และ (4) มิวเซียมสิงห์บุรี และพัฒนาความร่วมมือในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
และมีการขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย โดยจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย (1) พิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าไทย 
(2) พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า และ (3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดา ในสังกัดอุทยาน
พฤกษศาสตร ์

▪ กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Portal: KP) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงระบบ KP กับหน่วยงานเครือข่ายแล้วจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ห้องสมุดส านักงาน กสทช.  
และมิวเซียมสยาม (Museum Siam Online Library) โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับอีก 7 หน่วยงานเครือข่าย 
รวมถึงหอสมุดแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรมด้วย 

▪ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหอจดหมายเหตุ และหอสมุด
แห่งชาติทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัล โดยมีการรวบรวมข้อมูล แปลง และน าเข้าข้อมูลดิจิทัลของหนังสือหา
ยาก/เอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค รวมถึงข้อมูลเอกสารลายลักษณ์ ภาพถ่าย 
และแถบบันทึกเสียงของหอจดหมายเหตุ ท าให้ประชาชนที่มีความสนใจศึกษา ค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
สามารถสืบค้นข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปัจจุบันมีข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นข้อมูลดิจิทัลกว่า 
83,656 ไฟล์ข้อมูล และข้อมูลห้องสมุดดิจิทัลกว่า 54,864 ไฟล์ข้อมูล 

▪ กรมศิลปากร ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้มีศักยภาพส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยน าเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรม ผ่านแอปพลิเคชัน 
AR Smart Heritage เพื่อให้ผู้ชมสามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง และ
พัฒนาระบบน าชมโบราณสถานที่เป็นแหล่งเข้าถึงยากและไม่เปิดให้เข้าชม เนื่องจากการอนุรักษ์ ด้วยเทคโนโลยี VR 
ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ส าคัญ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ถือเป็นการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แหล่งโบราณสถาน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและค้นคว้าได้สะดวก โดยสามารถพัฒนาระบบองค์ความรู้จ านวน 52 ระบบ 
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่ง และในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ 10 แห่ง 

▪ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาพัฒนาต่อยอดออกแบบให้เป็นสินค้าและบริการ
ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
โดยการน าหุ้นส่วนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาช่วยชุมชนในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนให้
สามารถสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับท้องถิ่น อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ 
ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาน าความรู้ความสามารถด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนให้เป็น
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แหล่งท่องเที่ยว และโครงการโลคอล เอ็กซ์ (Local X) ที่น าภาคส่วนต่าง ๆ มาช่วยชุมชนในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

▪ การพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นครราชสีมา และ
เชียงราย และการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในหลายพื้นที่ อาทิ เจริญกรุง-ตลาดน้อย อารีย์-ประดิพัทธ์ 
กรุงเทพฯ ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ย่านเจริญเมือง จังหวัดแพร่ รวมถึงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว อาทิ ชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่ 
บ้านเมืองรวง จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (BR1303) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออก
ก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1303 
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1303 : 
▪ มีธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส

เข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 

▪ มีการจัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยกรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 ใน 877 
อ าเภอ 

▪ มีถนนกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรมใน
พื้นที่ 25 จังหวัดน าร่อง อาทิ จังหวัดเชียงราย ตรัง ภูเก็ต ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาโดยบูรณาการกับกิจกรรม
ของท้องถิ่น  

▪ มีการจัดตั้งเมืองกีฬาใน 10 จังหวัด อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี จันทบุรี สงขลา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางการกีฬาให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับขุมชน จังหวัด และประเทศ รวมถึง
สนับสนุนให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการกีฬาอย่างครบวงจร  และสอดคล้องตาม
ลักษณะความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ 

▪ มีแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน CCC (CALORIES CREDIT CHALLENGE) เป็นฐานข้อมูลกลางพฤติกรรม
การออกก าลังกายและกีฬารายบุคคล โดยสามารถใช้สะสมจ านวนแคลอรี่ และสร้างแรงจูงใจในการออกก าลัง
กายด้วยการน าแคลอรีที่สะสมมาเป็นคะแนนแลกของรางวัล/ของสมนาคุณ 

▪ มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาทางกีฬาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อสนับสนุน
เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และโภชนาการเป็นฐาน  

▪ มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย 
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บุคลากร ในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มจ านวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

▪ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาได้ครอบคลุมมากข้ึน  

▪ มีการกระจายศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC (National Training Center) ในส่วน
ภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักกีฬาในแต่ละจังหวัด และมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งระดับภูมิภาค
และระดับจังหวัด เพื่อให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาอย่างครบวงจร เสริมสร้างสมรรถภาพของ
นักกีฬาให้มีความพร้อมในการแข่งขัน และมีศักยภาพสูงขึ้น 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1303 ที่ผ่านมา 
▪ กรมพลศึกษาด าเนินการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษา

ประจ าจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอ เพื่อให้เกิดธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ส าหรับการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้มีอุปกรณ์กีฬาในการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่าง ๆ 
ได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

▪ กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด (อ าเภอละ 10,000 บาท) ส าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน โดยมีอ าเภอที่เสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – 
เมษายน 2565 ทั้งสิ้น 878 อ าเภอ  

▪ กรมพลศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) สมาคมกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาในถนนสาธารณะโดยบูรณา
การกับกิจกรรมของท้องถิ่นทั้งกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นประจ าสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 วัน วันละ 2-3 ชั่วโมง 
เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน แอโรบิค ในพื้นที่น าร่องใน 25 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน นครพนม ขอนแก่ 
อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมินครราชสีมา ศรีสะเกษ ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี พัทลุง สงขลา ยะลา สตูล ตรัง กระบี่ และ ภูเก็ต) 

▪ การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดตั้งเมืองกีฬาใน 10 จังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็นแต่ละด้านและกลุ่ม ดังนี้ (1) ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและออก
ก าลังกาย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และยะลา (2) ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิง
ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) ประกอบด้วย เชียงราย พัทลุง และภูเก็ต (3) ด้านกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วย นครราชสีมา สงขลา และตรัง (4) ด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี 

▪ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม CCC (CALORIES CREDIT CHALLENGE) 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางพฤติกรรมการออกก าลังกายและกีฬา  รวมถึงกิจกรรมทางกายเป็นรายบุคคล 
โดยสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบการสะสมจ านวนแคลอรี่และ
แปลงเป็นคะแนนสะสม (CCC Point) ประกอบกับ ได้จัดท า Application CCC เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานที่ไม่มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลสามารถน าไปใช้ในการสร้างกิจกรรมกีฬา และสร้างแรงจูงใจในการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ด้วยการน าแคลอรีที่สะสมผ่านแอปพลิเคชั่นมาเป็นคะแนนแลกของรางวัล/ของ
สมนาคุณ 

175



▪ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการจัดท าหลักสูตรห้องเรียนกีฬา 
โดยได้มีการน าร่องหลักสูตรห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 จังหวัดเชียงราย มีการบูรณาการด้าน
หลักสูตรทางการกีฬา เพื่อบรรจุไว้ในการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการศึกษาควบคู่
ไปกับกีฬาเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาให้ประสบความส าเร็จในระดับทีมชาติและอาชีพ 
ซึ่งทางโรงเรียนเน้นชนิดกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย และกรีฑาประเภทสู่-ลาน  

▪ การกีฬาแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรม 
งานวิจัย บุคลากร ในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และเพิ่มจ านวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการ
พัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยร่วมกันสร้างระบบการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการฝึกข้อมนักกีฬา เพื่อการเตรียมทีมการจัดการแข่งขันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

▪ กระทรวงมหาดไทยประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ (1) การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา (2) การเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา (3) การพัฒนากีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนาเพื่อยกระดับ การกีฬา (4) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น (5) การส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน 
ในท้องถิ่น และ (6) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศ 
เพื่อนบ้าน ที่มีชายแดนติดต่อกัน 

▪ การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา NTC (National 
Training Center) เพื่อกระจายศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค จ านวน 15 ศูนย์ ในปี 2565 ประกอบด้วย 
(1) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง (สนามกีฬาหัวหมาก) (2) ศูนย์ฝึกกีฬากีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา จังหวัตนครราชสีมา (3) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (4) ศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (5) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(6) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติบ้านพรุ จังหวัดสงขลา (7) สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (8) สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
(9) สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (10) สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11) สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 
(12) สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม (13) สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร (14) สนามกีฬาจังหวัดอุตรธานี และ 
(15) สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ (กกท. หัวหมาก)  
และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาค 5 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด จ านวน 26 แห่ง  
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 11 แห่ง เพื่อให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาทุกระดับอย่างครบวงจร 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  (BR1304) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR0204 

มีระบบการพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตและการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ  

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1304 : 

▪ มีระบบ E-Workforce Ecosystem (EWE) เป็นฐานข้อมูลกลางด้านก าลังคนของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาก าลังคนให้อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน  โดยระบบ EWE 
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
และการท างาน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพบนฐานสมรรถนะ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1304 ที่ผ่านมา 

▪ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนาระบบ E-Workforce Ecosystem (EWE) ส าหรับ
เป็นฐานข้อมูลกลางด้านก าลังคนของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการ
พัฒนาก าลังคนให้อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน โดยระบบ EWE ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบแฟ้มสะสม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) ที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลอย่างเป็นระบบ ระบบแนะแนวอาชีพ (Career 
Guidance) ที่ให้ประเมินทักษะ ความรู้ของตนเอง เพื่อการแนะแนวอาชีพที่หมาะสม ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E-Coupon) ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ระบบสั่งสมสมรรถนะ
การเรียนรู้  (Digital Credit Bank) ที่สะสมสมรรถนะที่ เกิดจากการเรียนรู้  การฝึกอบรม และการท างาน 
เพื่อเชื่อมโยงโลกการท างานและการศึกษาเข้าด้วยกัน และระบบจับคู่งาน (Job Matching) ที่ช่วยจับคู่ระหว่าง
คนที่ก าลังหางานและผู้ประกอบการที่ก าลังหาคน  

▪ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้มีการจัดท าการบันทึกความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยภายใต้ระบบ EWE ระหว่างสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 53 หน่วยงาน เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท จัดหา
งาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

177



กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 (BR1305) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

เป้าหมายของกิจกรรม BR1305 
1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รบัโอกาสในการพฒันาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่าง

เหมาะสม น าไปสู่ความมัน่คงทางอาชีพ 
3. เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกิจกรรม BR1305 : 
▪ มีระบบทุนรัฐบาลที่ดึงดูดก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และในสาขาที่มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และมีระบบทุนพัฒนาศักยภาพข้าราชการ  ทั้งทุน 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ข้าราชการจากการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศ (Strategy-based) และทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy: DIB) 

▪ มีการก าหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency: DC) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 300,000 คน 

▪ มีการน าร่องโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคมไทยในอนาคต ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี  

▪ มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีขีดความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool) และแพลตฟอร์มการใช้
ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงของประเทศ (Talent Thailand) ที่ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลก าลังคนศักยภาพสูง 
ส าหรับใช้ประกอบการก าหนดนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อน าผู้มีศักยภาพสูงไปท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม BR1305 ที่ผ่านมา 
▪ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเนินการจัดให้มีระบบทุนรัฐบาลที่ดึงดูดก าลังคนรุ่นใหม่ที่มี

ศักยภาพ ทั้งในสาขาวิชาที่ขาดแคลนน าร่อง 2 สาขา ได้แก่ ด้านวิทยากรข้อมูล (Data Science) และด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และในสาขาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) รวมถึงระบบทุนพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ทั้งทุนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ข้าราชการ
จากการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) 
และทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy: DIB) 

▪ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก าหนดระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พัฒนาความรอบรู้และสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency: DC) ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการพัฒนาอย่างครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทั กษะ และการประยุกต์ใช้แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น 7 ระดับ โดยตั้งเป้าหมายวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ DC แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพฐ. ประมาณ 300,000 คน 

▪ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับโรงเรียน
เมืองพัทยา 11 นายกเมืองพัทยา และภาคีเครือข่าย ด าเนินการน าร่องโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลก
ตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคมไทยในอนาคต 
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ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี โดยเปิดหลักสูตรเสริม 6 กลุ่ มสาขา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทางเลือกในการค้นพบความถนัดหรือสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สาธารณสุข 2) กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม 3) กลุ่มบริหาร ผู้ประกอบการ การตลาด 4) กลุ่ม
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) กลุ่มภาษาศาสตร์ 6) กลุ่มทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์การแสง (ทัศนศิลป์) 

▪ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดท าฐานข้อมูล
ก าลังคนที่มีขีดความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool) ทั้งคนไทยที่มีขีดความสามารถสูงที่อาศัย
อยู่ในและนอกประเทศ ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและสาขาอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนา
แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงของประเทศ (Talent Thailand) ที่ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
เชิงสถิติและข้อมูลก าลังคนศักยภาพสูงใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและการวิจัยชั้นแนวหน้าบน 
https://talent.nxpo.or.th/ เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนสามารถวางแผนการใช้
ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ก าลังคนระดับสูงสามารถน าผู้มี
ศักยภาพสูงไปท างานที่ตรงความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินการจัดท า/ 

ปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปประเทศ  



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสถำนะของกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
กำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ  

มีสถำนะสิ้นสุด ณ เดือนธันวำคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 

✓ กฎหมำยที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ 

 รำยช่ือกฎหมำย แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ  

(ฉบับปรับปรุง) 

ประกำศบังคับใช้ 

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 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน 

วันที่ 10 มีนำคม 2565 

4 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรเปิดใช้
ร ะ บ บ โค ร งข่ ำ ย ไฟ ฟ้ ำ ให้ แ ก่ บุ ค ค ล ที่ ส ำ ม  (TPA 
Framework Guideline) 

ด้ำนพลังงำน วันที่ 3 พฤษภำคม 2565 
 

5 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้คนต่ำง
ด้ำวบำงจ ำพวกเข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษ 
โดยได้รับยกเว้นกำรยื่นรำยกำรตำมแบบรำยกำรของคน
ต่ำงด้ำว ซึ่งเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักร 
(ตม.6) ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 

ด้ำนเศรษฐกิจ วันที่ 2 มิถุนำยน 2565 

6 ประกำศกระทรวงแรงงำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 14 
แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำง
ด้ำวพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ออกตำมพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 
2560 

ด้ำนเศรษฐกิจ วันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

7 กฎกระทรวงกำรยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจำรณำในกำรวินิจฉัย
ค ำอุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง พ.ศ. 2565  ที่
ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 

ด้ำนเศรษฐกิจ วันที่ 18 มีนำคม 2565 

8 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  ด้ำนกฎหมำย วันที่ 25 ตุลำคม 2565 

9 พระรำชบัญ ญั ติ ก ำหนดระยะ เวลำด ำ เนิ น งำน ใน
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. 2565 

ด้ำนกระบวนกำร 
ยุติธรรม 

วันที่ 25 ตุลำคม 2565 

10 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2565  

ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

วันที่ 13 มกรำคม 2566* 

หมำยเหตุ : * เป็นกฎหมำยท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จในช่วงระหว่ำงกำรจัดท ำเล่มรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ ครั้งท่ี 18 
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✓ กฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 35 ฉบับ โดยมีสถำนะกำรด ำเนินงำน สรุปดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย 

สถำนะกฎหมำย (45 ฉบับ) 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวำคม 
2565 

ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 
2565 

ด้ำนกำรเมือง 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมทำงกำรเมืองใน
ระบอบประชำธปิไตย พ.ศ. .... 

1 1 

2 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ พ.ศ. ….        

2 2 

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ 

1 พระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

1 1 

2 พระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
(ประกำศ กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรมด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 
10 มีนำคม 2565) 

5 5 

ด้ำนกฎหมำย 

1 พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรปรบัเป็นพนิัย พ.ศ. 2565  
(พระรำชบัญญัติวำ่ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 โดยพระรำชบญัญัติ
นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วนัประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป เว้นแตบ่ทบัญญตัิแห่งมำตรำ 37 และมำตรำ 38 
วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป) 

5 5 

2 ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยสะดวก  

4 4 

3 ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย  
(พระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. 2564 โดยประกำศบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2564) 

5 5 

4 ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนญุำตของ
ทำงรำชกำร (ฉบบัที่ ..)  

2 2 

5 ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองทรัพย์สินตกคำ้งที่อยู่ในควำมครอบครอง
ของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน   
 
  

1 1 
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย 

สถำนะกฎหมำย (45 ฉบับ) 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวำคม 
2565 

ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 
2565 

ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

1 พระรำชบญัญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุตธิรรม 
พ.ศ. 2565 
(พระรำชบัญญัติก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุตธิรรม 
พ.ศ. 2565 โดยพระรำชบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับ
แต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป) 

5 5 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

1 พระรำชบญัญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522  
(ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรอนุญำตให้คนต่ำงดำ้วบำงจ ำพวก
เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับยกเว้นกำรยื่นรำยกำร
ตำมแบบรำยกำรของคนต่ำงด้ำว ซึ่งเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอก
รำชอำณำจักร (ตม.6)  โดยประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2565) 

5 5 

2 พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2560 
(ประกำศกระทรวงแรงงำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 14 แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  โดยประกำศบังคบัใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2565) 

5 5 

3 พระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  1 1 

4 ร่ำงพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ พ.ศ. .... 1 1 

5 ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. .... 3 3 

6 พระรำชบญัญัติภำษสีรรพสำมิต พ.ศ. 2560  2 2 

7 พระรำชบญัญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 
(กฎกระทรวงกำรยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจำรณำในกำรวนิิจฉัยค ำอุทธรณ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง พ.ศ. 2565 โดยประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 
18 มีนำคม 2565) 

5 5 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรก ำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตกำรปกครองของ
จังหวัดทำงทะเล พ.ศ. .... 

1 1 

ด้ำนสำธำรณสุข 

1 พระรำชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  

3 3 
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย 

สถำนะกฎหมำย (45 ฉบับ) 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวำคม 
2565 

ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 
2565 

ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 พระรำชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2 2 

2 พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวปลอม พ.ศ. .... 2 2 

ด้ำนสังคม 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... 3 3 

2 แก้ไขระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำร
แห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขกำรยื่นค ำขอมีบัตร
ประจ ำตัวคนพิกำรฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

1 1 

3 ร่ำงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคณะกรรมกำรชุมชนของเทศบำล 
พ.ศ. .... 
(ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคณะกรรมกำรชุมชนของเทศบำล 
พ.ศ. 2564 โดยได้ประกำศบังคบัใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564) 

5 5 

4 ร่ำงกฎกระทรวงออกตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญตัิกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมำยอื่นที่สร้ำงมูลค่ำ
ให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน 

1 1 

ด้ำนพลังงำน 

1 ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

1 1 

2 ร่ำงประกำศหรือระเบียบกระทรวงพลังงำน วำ่ด้วยกำรน ำรูปแบบธุรกิจ 
Energy Service Companies (ESCO) มำใช้กับภำครัฐ  

1 1 

3 ร่ำงแนวปฏบิัติของส ำนักงบประมำณเพื่อจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี และกำรตั้งงบผูกพันส ำหรับ ESCO ภำครัฐ 

1 1 

4 ร่ำงแนวปฏบิัติและร่ำงสญัญำจดัจ้ำงมำตรฐำนกลำงของกรมบญัชีกลำงว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ESCO ภำครัฐ 

1 1 

5 ร่ำงระเบียบหรือข้อสั่งกำรจำกคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก ำหนด
แนวทำงกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรกำรลงทนุและกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนพลงังำน ระยะ 5 ป ี

1 1 
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย 

สถำนะกฎหมำย (45 ฉบับ) 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวำคม 
2565 

ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 
2565 

6 ร่ำงระเบียบและกฎเกณฑ์ว่ำด้วย Third Party Access ของระบบสง่และ
ระบบจ ำหน่ำย 
(ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับกจิกำรพลังงำน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทำงกำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรเปดิใช้ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้แก่บคุคลที่สำม 
(TPA Framework Guideline) โดยไดป้ระกำศบงัคับใช้เมื่อวันที่ 3 
พฤษภำคม 2565) 

5 5 

7 ร่ำงระเบียบกำรส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ำเพื่อเพิ่มกำรแข่งขันที่ใช้พลงังำน
ทดแทน 

1 1 

8 ร่ำงระเบียบและกฎเกณฑ์ส ำหรบักำรส่งเสริมกิจกำรจ ำหนำ่ย (Retail)  1 1 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1 พระรำชบญัญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 59 และ
มำตรำ 253  

2 2 

2 กำรปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับกำรให้สินบนเจำ้หน้ำที่ของรัฐและรำงวัล
จำกกำรแจ้งเบำะแส   

1 1 

3 กำรปรับปรุงพระรำชบัญญัตปิ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรปอ้งกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำรกระท ำอันเป็น 
กำรฟอกเงิน 

1 1 

4 กำรปรับปรุงกฎหมำยของส ำนักงำน ป.ป.ท. โดยให้น ำเร่ือง กำรส่งเสริม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ รวมไว้ในกฎหมำย
ของส ำนักงำน ป.ป.ท.  

4 4 

5 กำรจัดท ำกฎหมำยเก่ียวกับกำรก ำหนดควำมผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วม
กระท ำควำมผดิที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1 1 

6 กำรเร่งรัดกำรจัดท ำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรยื่นบญัชีทรัพยส์ินและ
หนี้สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ตนสงักัดหรือปฏิบัติงำนอยู่ เพื่อใช้เป็นฐำนขอ้มูลใน
กำรตรวจสอบกำรร่ ำรวยผิดปกติ  

1 1 

7 กำรจัดท ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลในระบบคุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 76 วรรคสอง ให้มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน
ของรัฐด้วยระบบคุณธรรม  

1 1 
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย 

สถำนะกฎหมำย (45 ฉบับ) 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวำคม 
2565 

ณ สิ้นเดือน
กันยำยน 
2565 

8 กำรเร่งรัดกำรจัดท ำ ร่ำง พระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. ….  

2 2 

9 กำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำช่อง
ทำงกำรยืน่ขออนุมัติ อนุญำต ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 

1 1 

10 กำรปรับปรุงระเบยีบที่เก่ียวข้องกับกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและหน่วยงำนของรัฐ 
(ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 โดยได้ประกำศบังคบัใช้เมื่อวันที่ 13 
มกรำคม 2566) 

5 1 

ด้ำนกำรศึกษำ 

1 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 4 4 

ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

1 ร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำก ำลังคน 
พ.ศ. .... 

1 1 
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1. ด้านการเมือง 2 1 1

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 1 1

3. ด้านกฎหมาย 5 1 1 1 2

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 1 1
5. ด้านเศรษฐกิจ 7 2 1 1 3

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1

7. ด้านสาธารณสุข 1 1

8. ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2

9. ด้านสังคม 4 2 1 1

10. ด้านพลังงาน 8 7 1

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 6 2 1 1

12. ด้านการศึกษา 1 1
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1

รวมจ านวนกฎหมาย (ฉบับ) 45 22 7 3 3 10

กฎหมายท่ีได้ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงแล้ว ส้ินสุด ณ เดือนธันวาคม 2565 จ านวน 10 ฉบับ ได้แก่

1. พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564  (ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564)

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564)

10 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2565 โดยประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2566*

หมายเหตุ : *  หมายถึง กฎหมายท่ีแล้วเสร็จเพ่ิมเติม

9. พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565
(พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 โดยพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

6. พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565)

7. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
(กฎกระทรวงการย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565 โดยประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565)

สรุปการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

4. ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
(ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลท่ีสาม (TPA Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2565)

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2565)

8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 
(พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 โดยพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสองร้อยส่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งมาตรา 37 และมาตรา 38 วรรคหน่ึง 
ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

5. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
(ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับยกเว้นการย่ืนรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ตม.6)  โดยประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2565)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
จ านวนกฎหมาย 

(ฉบับ)

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 27 กันยายน 2565 การด าเนินการปฏิรูปประเทศ
ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐน า
ประเด็นการปฏิรูปประเทศไปด าเนินการต่อเน่ือง ผ่านกลไกของแผนระดับท่ี 2 
แผนระดับท่ี 3 และการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ของการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี แนวทางการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คงเหลือเพียงภารกิจหน้าท่ีในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจ าปี 2565

1 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. ....

✓ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง

มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

✓

1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

2 ร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ….

✓ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ตามค าส่ังของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 โดยก าหนดให้มีการรับรองสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รวมท้ังก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมี
หน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

✓
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จัดต้ังเป็นทีมงาน (อย่างไม่เป็นทางการ ) เพ่ือด าเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงประกอบด้วย ผู้แทนส านักงาน ก .พ.
 ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ เพ่ือร่วมกันพิจารณากรอบ
แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.
 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้มีการจัดประชุมไปแล้วจ านวน 2 คร้ัง
  เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 และวันท่ี 8 มีนาคม 2565

2 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 
2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ .ศ. 
2565 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม
 2565)

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.)

เพ่ือให้ครอบคลุมแนวคิดและทิศทางในการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
เพ่ือให้ส่วนราชการเกิดความคล่องตัวในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถ
ดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์คนดี เก่ง และมี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญสามารถเคล่ือนย้าย หมุนเวียนสับเปล่ียน
หน้าท่ีท้ังระหว่างกรม กระทรวง และระหว่างกรม
กระทรวงกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานประเภท
อ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม ตามเหตุผลความ
จ าเป็นและประโยชน์ของภาครัฐเป็นส าคัญ

ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ .ศ. 2565 โดยได้ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 
10 มีนาคม 2565

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ น าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความ
คล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบ
ราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร 
กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์

✓1

✓
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณาเพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา
ร่างกฎหมายก่อน

ประกาศใช้

3 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

✓ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

เพ่ือก าหนดข้ันตอนและวิธีการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย รวมถึง
ก าหนดให้กลไกหรือหน่วยงานซ่ึงท าหน้าท่ีโดยตรงในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท้ังในการจัดท าร่างกฎหมาย การรับและการ
รวบรวมหลักฐานการร่วมเข้าช่ือและการเสนอร่างกฎหมาย

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
(พระรำชบัญญัติกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำย พ .ศ. 2564 โดยประกำศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 27
 พฤษภำคม 2564) ท้ังน้ี ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ในฐำนะหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบได้สรุปผลกำรเข้ำช่ือเสนอกฎหมำยของประชำชน ณ เดือนตุลำคม 2565 
พบว่ำมีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยในช่วงปี 2565 รวมประมำณ 80 ฉบับ

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

✓

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ภำครัฐได้ผลักดันให้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ .ศ. 2565 ได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวันท่ี 25 ตุลำคม 2565 เพ่ือเป็นกฎหมำยกลำงใน
กำรพิจำรณำและก ำหนดมำตรกำรส ำหรับผู้ท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่
ควำมผิดร้ำยแรงและไม่กระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือควำมปลอดภัยของประชำชน
 โดยเป็นมำตรกำรท่ีก ำหนดให้ผู้กระท ำควำมผิดต้องช ำระเงินค่ำปรับตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด ซ่ึงกำรปรับเป็นพินัยน้ัน ต้องไม่ใช่โทษปรับทำงอำญำและไม่มีกำรลงโทษจ ำคุก
หรือกักขังแทนค่ำปรับ รวมท้ังไม่มีกำรลงบันทึกในประวัติอำชญำกรรมแต่อย่ำงใด ใน
กรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดไม่สำมำรถช ำระค่ำปรับได้ให้ใช้ “โทษบริกำรสังคม” แทนได้ ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อผู้กระท ำควำมผิดในกำรท่ีจะได้รับโทษท่ีเหมำะสมกับสภำพควำมผิด
และเหมำะสมกับฐำนะของตน และไม่สร้ำงภำระให้แก่ประชำชนด้วย

เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 เพ่ือลดข้ันตอนการ
อนุญาตท่ีไม่จ าเป็น และปรับปรุงระบบและข้ันตอนการอนุญาตให้
สะดวกและทันสมัยย่ิงข้ึน ตลอดจนก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เสนอแนวทางในการลดข้ันตอนการอนุญาตท่ีไม่จ าเป็น โดยจะต้อง
น ามาพิจารณาเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานน้ันด้วย

✓ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎำคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักกำรในกำรปรับปรุง
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ .ศ. 
2558 และแผนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอกำร
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558 ตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้
รับควำมเห็นหน่วยงำนไปพิจำรณำด ำเนินกำร ก่อนด ำเนินกำรต่อไปตำมข้ันตอนของ
กฎหมำย

4 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ (ฉบับท่ี ..) 

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

2 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท าประมวลกฎหมาย
และกฎเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

1 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับเป็นพินัย 

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีท่ีถือเป็นความผิดทางพินัย 
โดยพิจารณาลักษณะของการกระท าความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายอันไม่ใช่กรณีร้ายแรงซ่ึงไม่สมควรก าหนดให้มี
โทษทางอาญา และให้น าวิธีการปรับเป็นพินัยมาใช้บังคับแทน

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ เพ่ือรวบรวมกฎหมายและกฎ รวมถึงอนุบัญญัติ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาไว้ในท่ีเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงตัว
บทกฎหมาย

อยู่ในข้ันเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน ซ่ึงคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้
นัดประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังต่อไปในวันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม 2566 ณ อาคาร
รัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ต่อไป
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณาเพ่ือ
เสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา
ร่างกฎหมายก่อน

ประกาศใช้

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตามแผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

5 ร่างกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองทรัพย์สินตกค้าง
ท่ีอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน

✓ กระทรวงการคลัง เพ่ือก าหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชาชนท่ีตกค้างอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน และไม่มีผู้มาใช้
สิทธิเรียกร้อง มาเพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม โดยก าหนดให้น าเข้ากองทุนสนับสนุน
การลดความเหล่ือมล้ า เพ่ือมาใช้ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ

✓ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย มีมติให้น ำผลกำรหำรือกับหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง ไปใช้ประกอบกำรปรับปรุงเน้ือหำของข้อกฎหมำย และเตรียมกำรเพ่ือรอ
เสนอตำมข้ันตอนต่อไป กม . ก.คลังมีควำมคล้ำยคลึงกับท่ีคกก .ปฏร. เสนอ 2 เร่ือง และ
กฎหมำยฉบับแรกไม่มีข้อขัดข้อง แต่อีกฉบับมีข้อขัดข้องท่ีทรัพพย์สินตกค้ำง ซ่ึงมี
ประเภทของทรัพย์สินค่อนข้ำงกว้ำง หำกจะให้หน่วยงำนของรัฐ เอกชน น ำมำคืนภำย
หลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโควิด -19 อำจจะเป็นเร่ืองท่ี
ด ำเนินกำรยำก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ชะลอกำรจัดท ำกฎหมำยดังกล่ำวไว้ก่อนได้
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ.
 .....

1 เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถ
คาดการณ์และตรวจสอบได้ว่า หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเร่ืองท่ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานเสร็จส้ินเม่ือใด

คณะกรรม
การปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 โดย
พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 139 ตอนท่ี 66 ก วันท่ี 25 ตุลาคม 2565

✓

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

2 พระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 

✓ กระทรวงแรงงาน ✓

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เน่ืองจากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ซ่ึงอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว

4 ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....

✓ กระทรวงวัฒนธรรม  ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... ฯ ณ ตอนน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยก
ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกมส์ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับแก้รายละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการภาพยนต์และวิดีทัศน์
แห่งชาติพิจารณา หากเห็นชอบจะได้มีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ และปรับแก้ก่อนจะเสนอ ครม.
 เพ่ือพิจารณาต่อไป

5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

✓ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยได้รับยกเว้นการย่ืน
รายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) 
ด้วยสมควรยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองบางประการ เพ่ือเป็นการอํานวย ความ
สะดวกแก่คนต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยพาหนะทางอากาศ

1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

✓ กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น แนวทางการรายงานตัวทุก 90 วัน
 ตามมาตรา 37 และการจัดกลุ่มแนวปฏิบัติการแจ้งท่ีพักอาศัยช่ัวคราวของคนต่าง
ด้าว (ตม.30) ตามมาตรา 38 ตามประเภทของคนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างาน เช่น แยก
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร นักลงทุน ออกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท่ัวไป โดย
ให้แจ้งเม่ือมีการย้ายท่ีพ านักประจ า ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้าเมือง 
(ตม.6) ส าหรับชาวต่างชาติ โดยการใช้ข้อมูลระบบดิจิทัลทดแทน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้นักธุรกิจต่างชาติท่ีเข้ามาท างาน ประกอบธุรกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย

เน่ืองจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดแนวคิดเก่ียวกับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวข้ึน
ใหม่ เปิดโอกาสการท างานของคนต่างด้าวในประเทศมากข้ึน โดยค านึงถึงความ
ม่ันคงของประเทศและสถานการณ์และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป แต่ปรากฏ
ว่า ในทางปฏิบัติการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องยังมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก โดยเร่งรัด
ให้มีการด าเนินการในการออกกฎตามพระราชก าหนดน้ี  เพ่ือเอ้ืออ านวยและจูงใจนัก
ลงทุน นักธุรกิจ และแรงงานทักษะสูงเข้ามาประกอบการในประเทศไทยมากข้ึน โดย
อาจพิจารณาการด าเนินการตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวด้วย

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการของกระทรวงแรงงาน ท่ีออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดําเนินการ ดังน้ี
1) การเข้าไปตรวจ สถานท่ีก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานท่ีทํางาน เพ่ือให้คําแนะนํา
การปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและคนต่างด้าว โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
ดังกล่าว 30 วัน ท้ังน้ี เร่ิมดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสถานท่ีก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงานและสถานท่ีทํางานดังกล่าว 
หากพบคนต่างด้าวท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างมาดําเนินการย่ืนคํา
ขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอ รวมท้ัง ชําระ
ค่าธรรมเนียมค่าย่ืนคําขอ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน และเม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอ
อนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าว รวมท้ังเอกสารหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนให้นายทะเบียนออก
ใบขออนุญาตทํางานให้กับคนต่างด้าวถึงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการดําเนินการดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวทางท่ีกรมการจัดหางานกําหนด ท้ังน้ี คนต่างด้าวมีสิทธิทํางานกับนายจ้างได้ทุกประเภทงานท่ี
มิได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทําโดยให้นําประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดงงานท่ีห้ามคนต่าง
ด้าวทํา ลงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และประกาศกรมการจัดหางาน เร่ือง เง่ือนไขการรับคน

3 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

✓ กระทรวงพาณิชย์ ให้มีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาทบทวนการออก
กฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการท่ีไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการลงทุนประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 
และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม

✓

แก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เร่ือง การพิจารณา
ภาพยนตร์และส่ือโฆษณา พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์แห่งชาติเร่ืองการพิจารณาวีดิทัศน์และส่ือโฆษณา พ.ศ. 2552 ตามนัยมาตรา 25
 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร์ และการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ด้วยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 
ท้ังฉบับให้สอดรับกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตส่ือภาพยนตร์ วีดิทัศน์ในปัจจุบัน

✓
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

6 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
 2560 

✓ กระทรวงการคลัง พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 เพ่ืออนุญาตหรือสนับสนุนให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพได้ โดยไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึน และไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุญาตผลิตหรือครอบครองสินค้าท่ีอยู่ในบังคับภาษี
สรรพสามิต

✓ อยู่ระหว่างหน่วยงานดําเนินการปรับปรุง

กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงการย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565 โดยประกาศเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565

5 ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ....

✓ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เร่งผลักดันให้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพและระเบียบ
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และอนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง
พันธุกรรม (Genetically Modified Microorganism: GMM) ในการผลิตแบบ
ขยายขนาดได้

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป

7 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562

✓ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการจัดท าและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้มีความสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ การเปล่ียนแปลงการใช้พ้ืนท่ีของประชาชน และ
รูปแบบการขยายตัวของเมืองท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการท่ีรวดเร็ว
ส าหรับการปรับปรุงผังเมืองท่ีเป็นการสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองท่ีต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
ชีวภาพ เป็นต้น 

✓

✓
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

1 ร่างพระราชบัญญัติการ
ก าหนดและปรับปรุงพ้ืนท่ี
เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....

✓ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนท่ีเขตการปกครองของจังหวัด
ทางทะเลเห็นชอบร่างแผนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลและ
บันทึกข้อตกลงรายจังหวัด จ านวน 20 คู่จังหวัด คงเหลือ 1 คู่จังหวัด
 คือ จังหวัดกระบ่ี - จังหวัดพังงา โดยได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างานพิจารณาหาข้อยุติปัญหาพิพาทฯ ระหว่างคู่จังหวัดดังกล่าว
 ซ่ึงในท่ีประชุมยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ กระทรวงมหาไทยจึงมีค าส่ัง
แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาพิพาทแนวเขตการ
ปกครองระหว่างอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กับอ าเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
กรรมการ และให้ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้าน
พยานหลักฐาน และจัดท าความเห็น น าเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป

จัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการจัดท าเขตทางทะเลราย
จังหวัดและพ้ืนท่ีทางทะเล ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ชัดเจนของเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ท้ัง 
23 จังหวัดชายทะเล

✓
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558

✓ กรมควบคุมโรค ✓การปรับปรุงกฎหมายควรมีประเด็นส าคัญ (อย่างน้อยท่ีสุด) ท่ีจะต้อง
ปรับปรุง ดังน้ี
1. มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคอย่างชัดเจน และมี
การก าหนดให้อ านาจในการจัดการกับปัญหาตามระดับความรุนแรงของ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
2. การก าหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations
 Centre) ในแต่ละระดับ 
3. การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอ านาจในการออกประกาศหรือค าส่ัง
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้
อย่างเหมาะสมและตามความจ าเป็น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของโรค ท้ัง
กรณีท่ัวราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางพ้ืนท่ี เช่น การก าหนดให้บุคคลท่ีจะ
เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะของพ้ืนท่ีซ่ึงมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่าง
กว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
4. การก าหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอ านาจส่ังการหรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
 5. การก าหนดแยกเร่ืองสอบสวนโรคกับเร่ืองด าเนินการหรือออกค าส่ัง
ออกจากกัน โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ด าเนินการหรือออกค าส่ังได้ เม่ือเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องมีการสอบสวนโรคก่อน 
6. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขแห่งชาติ และสาระส าคัญของแผนฯ

ปัจจุบันพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีจะแยกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
 พ.ศ. 2558 บางส่วนเป็นพระราชก าหนด)

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงาน

รับผิดชอบตาม
แผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงาน

รับผิดชอบตาม
แผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

7. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขของผู้เดินทางในการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
อันตรายและโรคระบาดมิให้มีการแพร่ระบาดในราชอาณาจักร เช่น การ
ก าหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ท่ียืนยัน ว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มี
เช้ือโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
8. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขของสถานท่ีซ่ึงเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อใช้ส าหรับแยกกักหรือกักกันผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น ประเภทของสถานท่ี 
หรือลักษณะ หรือมาตรฐานของสถานท่ีส าหรับเป็นท่ีแยกกักหรือกักกันผู้ท่ี
เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
9. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการก ากับดูแล การได้มา 
การเข้าถึง การเก็บรักษา  การน าไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่ออันตรายและ
โรคระบาด เช่น การให้ติดต้ังแอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการ
ของผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
 หรือการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นของผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด
10. การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ผู้ท่ีพ านักอยู่ใน
ราชอาณาจักรซ่ึงเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค าส่ังให้แยกกัก กันกัน 
หรือคุมไว้สังเกตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน เช่นเดียวกับบุคคลตาม
มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ี  เพ่ือใช้แยกกักหรือกักกัน 
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดสถานท่ีหรือยานพาหนะ
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงาน

รับผิดชอบตาม
แผนฯ

สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

11. การก าหนดให้บุคคลท่ีพบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด มีหน้าท่ีแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
 พ.ศ. 2558
12. การก าหนดให้กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการบริหารจัดการ
ระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว รวมท้ังสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่าย
ชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

✓ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

เพ่ือแก้ไขให้ครอบคลุมการใช้ส่ือออนไลน์/ยกร่าง
กฎหมายท่ีจะปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนใน
การใช้ส่ือออนไลน์เป็นการเฉพาะ

✓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการแจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. …. ก่อนน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....

✓ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้ด าเนินการ
จัดท าร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางส่ือสังคม
ออนไลน์ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบในหลักการตามท่ี ดศ. เสนอ ซ่ึง
ข้ันตอนจากน้ีจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ ครม. ตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการ
ต่อไปได้

เพ่ือดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความ
เหมาะสม พร้อมป้องกันและรับมือการเผยแพร่ข้อมูล
เท็จ

✓
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

1 ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. ....

✓ กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง)

เพ่ือสร้างความม่ันคงยามชราภาพให้ครอบคลุมลูกจ้างใน
ระบบได้ท้ังหมด โดยจัดต้ังกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ (กบช.) ท่ีมีลักษณะกองทุนสารองเล้ียงชีพภาค
บังคับ และก าหนดให้ลูกจ้างอายุไม่ต่ากว่า 15 – 60 ปี 
เป็นสมาชิก กบช . รวมถึงให้มีคณะกรรมการกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ ท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของ กบช .

✓ อยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
เก่ียวกับการเกษียณอายุ และเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ .ศ. .... 
คร้ังแรกด้วย
- มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช . และกองทุนประกันสังคมโดยเสนอปรับปรุง
เพดานเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิก การขยายอายุของสมาชิก การบูรณาการ
ด าเนินงานร่วมกับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 (2) และ 40 (3)  การพิจารณารับเงิน
บ าเหน็จก้อนเดียวในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์จะใช้เงินก้อนเม่ือท าการออมครบตาม
เง่ือนไข
- ออกอนุบัญญัติ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยกฎหมายล าดับรองมีผลบังคับใช้แล้วจ านวน 
17 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เม่ือวันท่ี 18 
สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่าง เสนอลงนามจ านวน 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาร่างกฎหมายฯ จ านวน 12 ฉบับ
- ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ .ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี  28 ธันวาคม 2564 และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกคร้ัง ปัจจุบัน กอช . ได้เสนอร่างการปรับปรุงและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง

2 แก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการย่ืนค าขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการฯ พ .ศ. 
2556 ข้อ 6

✓ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความ
พิการและสามารถข้ึนทะเบียนคนพิการได้ นอกเหนือจาก
สานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ีผู้อ านวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
ก าหนด เพ่ือให้กระบวนการข้ึนทะเบียนคนพิการมีความ
รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนท่ีประสบสภาวะความพิการได้
อย่างครอบคลุม

✓ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ส่งมอบแอปพลิเคชันบัตรประจ าตัวคน
พิการดิจิทัลให้กับ พก . และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
และยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัล และมีการเช่ือมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคน
พิการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เรียบร้อยแล้ว จ านวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานท่ี - พก.
 ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จ านวน 6 หน่วยงาน หน่วยงานท่ี พก . 
อนุญาตให้ใช้ข้อมูลผ่าน Linkage Center จ านวน 9 หน่วยงาน และมีการด าเนินการ
เช่ือมโยงข้อมูลผ่าน Web service โดย ส่งผ่าน FTP จ านวน 8 หน่วยงาน
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

3 ร่างระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ....

✓ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนของตนเอง และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีท่ีเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของ
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารงานท้องถ่ิน และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ .ศ. 2564 โดยได้
ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564)

4 ร่างกฎกระทรวงออกตาม
ความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ.
 2518 และกฎหมายอ่ืนท่ี
สร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐ
จัดให้กับประชาชน

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

(ส.ป.ก.)

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ. 
2518 เฉพาะเพ่ือรองรับให้เกษตรกรสามารถโอนท่ีดินท่ี
ได้รับการจัดสรรไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส .ป.ก. เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมให้รองรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และ กฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกลไกท่ีจะท า
หน้าท่ีประเมินราคาท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน การ
จัดระบบแลกเปล่ียน ซ้ือท่ีคืนโดยรัฐ การทดแทนค่าท่ีดิน 
การตรวจสอบ การปรับปรุงหน้ีสินโดยใช้ท่ีดินเป็น
หลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ

✓ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (สคทช.) และหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ 
ได้แก่ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมธนารักษ์ และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบเป้าหมายย่อย
ท้ัง 5 เป้าหมายย่อยเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีได้
เสนอไว้ โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการท่ีดินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน 
ด าเนินการโดย ส .ป.ก. และการด าเนินการส ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินท่ีดิน
กรุงเทพฯ  และในภูมิภาค ด าเนินการโดยกรมธนารักษ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

4 ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญา
จัดจ้างมาตรฐานกลางของ
กรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ

✓ กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง ESCO 
ภาครัฐ

✓ จัดท าร่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract – EPC) และ
เอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง พพ. ส่งหนังสือเพ่ือหารือแนว
ทางการปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง กับกรมบัญชีกลางลงวันท่ี 27 พ.ค. 65 ขอ
หารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท า
หลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณท่ีได้หารือข้อสรุปกับส านักงบประมาณ

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

 - คณะกรรมการ กกพ. มีมติเห็นชอบในหลักการเร่ืองการกระบวนการและการ
ก าหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) (Licensing Scheme) 
(Licensing Scheme) ส าหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรา 
48 ท่ีบัญญัติเร่ืองอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปหลักการในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. และส านักงาน กกพ.จะ
ด าเนินการแก้ไขกฎหมายตามข้ันตอนต่อไป

2 ร่างประกาศหรือระเบียบ
กระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการ
น ารูปแบบธุรกิจ Energy 
Service Companies 
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ

✓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

เพ่ือให้อาคารควบคุมภาครัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนด
อาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อส่ัง
การคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยน ากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการ
ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

✓ อยู่ระหว่างเสนอหลักการและแนวทางการด าเนินงานของ ESCO ต่อคณะรัฐมนตรี
 และมีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพ่ือการจัดจ้างบริษัทจัด
การพลังงาน
จัดท าร่างระเบียบการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐแล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอหลักการเข้า กพช. ก่อนน าเสนอ ครม. 
ต่อไป

1 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

✓ กรมโรงงานอุตสาหกรรม / 
ส านักงาน กกพ. / กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

เพ่ือปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดต้ัง
เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับ
นโยบายในการปรับกระบวนการก ากับดูแล ก าหนดกรอบนโยบายการ
เช่ือมต่อพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลด
ระยะเวลาและข้ันตอนท่ีไม่จ าเป็น โดยเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุน
ทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนท่ีเกิดจากการระบบท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ 
พร้มท้ังทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ
 พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 กรณีไม่มีความ
จ าเป็นแล้วอาจพิจารณายกเลิกเพ่ือลดความซ้ าซ้อนหรือเพ่ือให้สามารถ
ใช้กฎหมายอ่ืนในการกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

✓

25 ส.ค. 64 สงป. มีหนังสือแจ้งความเห็นว่า ควรมีการก าหนดรูปแบบการลงทุน
และวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์การค านวนค่าบริการ
จัดการพลังงานเพ่ือใช้ประกอบการขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 
19 ม.ค. 65 พพ. เข้าหารือ สงป. โดยได้ข้อสรุป สงป. เห็นด้วยในวิธีการ
ด าเนินการและแนวทางการประเมินงบประมาณตามหลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย
 (Unit Cost) พร้อมท้ังให้ พพ. เสนอ ครม. จัดท าเป็นโครงการน าร่อง ต่อไป 
1 เม.ย 65 พพ. น าเสนอ อาคารภาครัฐน าร่อง เพ่ือให้ สงป. พิจารณาการต้ังกรอบ
งบประมาณ โดย สงป. เห็นชอบแนวทางต้ังงบ บนหลักการ unit cost และ
โครงการน าร่องท่ี พพ. เสนอ
ขณะน้ี อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลอาคารท่ีจะด าเนินโครงการน าร่อง หารือ 
สงป. การต้ังงบประมาณ

3 ร่างแนวปฏิบัติของส านัก
งบประมาณเพ่ือจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และการต้ังงบผูกพันส าหรับ 
ESCO ภาครัฐ

✓ กรมบัญชีกลาง เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพ่ือจัดท า
ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการต้ังงบผูกพันส าหรับ ESCO
 ภาครัฐ

✓
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

6 ร่าง ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่า
ด้วย Third Party Access 
ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย

✓ ส านักงานก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)

เพ่ือให้มีระเบียบรองรับว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและ
ระบบจ าหน่าย

✓ ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดท าข้อก าหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลท่ีสาม (TPA 
Framework Guideline) โดยได้ประกาศบังคับใช้เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565

7 ✓ ส านักงานก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)

เพ่ือให้มีระเบียบเพ่ือการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีผลิตจาก
พลังงานทดแทนหรือกิจการไฟฟ้าชุมชน

✓

5 ร่างระเบียบหรือข้อส่ังการจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดต้ังกลไก
และก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนบูรณาการการ
ลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงาน 
ระยะ 5 ปี

✓ ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

เพ่ือให้มีระเบียบรองรับกลไกและก ากับดูแลให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ตามแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน

✓ เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 กพช.รับทราบกรอบแนวทางการจัดท าแผนบูรณา
การการลงทุนและด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า 
เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 กพช. รับทราบการยกเว้นเง่ือนไขตามหลักการแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ส าหรับโครงการและแผนงาน ปี 2565

ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันท่ีใช้

พลังงานทดแทน

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 และ กบง. ได้มีมติรับทราบร่างแผน PDP2022 กรณี
ฐาน (Base Case) ท่ีค านึงถึงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นกรณีเร่ิมต้นส าหรับน าไปใช้จัดท าร่างแผนกรณีอ่ืนๆ 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าร่างแผนกรณีต่างๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของ กบง. และคณะอนุกรรมการฯ แล้วน ามาเสนอ กบง. พิจารณา
อีกคร้ัง ท้ังน้ี จะพิจารณาร่างแผนกรณีท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยมากท่ีสุดมาเป็น
ร่างแผน PDP2022 ส าหรับประกาศใช้จริงต่อไป
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(1)
หน่วยงานของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

8 ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์
ส าหรับการส่งเสริมกิจการ
จ าหน่าย (Retail)

✓ ส านักงานก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)

เพ่ือให้มีระเบียบรองรับส าหรับการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) ✓ การไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ได้ด าเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเม่ือเดือน
ธันวาคม 2562 และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 
2565 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว ท้ังน้ี สนพ. จะน าผลการศึกษา
ไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดท าแผน PDP2022 ต่อไป
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

อยู่ระหว่างส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณา
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติยืนยันร่างพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารฯ ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัย เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปยังรัฐสภาต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่าหากมี
หน่วยงานใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการในช้ันกรรมาธิการของ
รัฐสภา

2 การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการ
ให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
รางวัลจากการแจ้งเบาะแส

✓ กระทรวงการคลัง เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมิให้น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้รางวัลการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้ง
เบาะแส

✓ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจัดท าข้อเสนอใน
การปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือพิจารณา โดยมี
แผนการด าเนินการ ดังน้ี
• ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ศึกษา รวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้สินบนและรางวัลน าจับของกฎหมายต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กฎหมายจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และกฎหมายจากประเทศท่ี
ก าลังพัฒนา
• เมษายน 2565 – พฤษภาคม 2565 ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือพิจารณา
• มิถุนายน 2565 – กันยายน 2565 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กรมศุลกากร และเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพ่ือพิจารณา และ
ประกาศบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว (ด าเนินการเป็นไปตามแผน คาดว่า
แล้วเสร็จภายในปี 2565)

1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 59 และมาตรา 253

✓ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

1) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวกและไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ซ่ึงจะช่วย
ให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะได้
โดยสะดวก ตามมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 
โดยให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริต ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 1) พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ. 2540  2) ระเบียบการรักษา
ความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 และ 3) ระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท

✓
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 

4 การปรับปรุงกฎหมายของส านักงาน
 ป.ป.ท. 
โดยให้น าเร่ือง การส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมาย
ของส านักงาน ป.ป.ท. (ร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราม
ปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....)

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

เพ่ือก าหนดให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตและมาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบในภาครัฐ อันจะ
น าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

✓ ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... มีการปรับปรุงให้ครอบคลุมการตรวจสอบการ
กระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐมากข้ึน และก าหนดให้เป็นหน้าท่ี
และอ านาจโดยตรงของคณะกรรมการ ป .ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ท. 
เพ่ือให้เป็นกลไกในฝ่ายบริหารส าหรับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอีกทางหน่ึง รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบร่าง พ .ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... แล้ว

3 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยการกระท า
อันเป็นการฟอกเงิน

✓ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.)

เพ่ือสกัดก้ันการน าเงินท่ีได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้ ✓

ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการศึกษาการชะลอการด าเนิน
คดีอาญาในช้ันไต่สวนส าหรับนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด
ฐานให้สินบน ตามมาตรา 176 เพ่ือยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 
2564 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับมาตรฐานสากล (เป็นกลไก
เสริมในการบังคับใช้กฎหมาย )

5 การจัดท ากฎหมายเก่ียวกับการ
ก าหนดความผิดของนิติบุคคล และ
ผู้ร่วมกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เพ่ือก าหนดความผิดของนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

✓

6 การเร่งรัดการจัดท าพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการย่ืนบัญชี
ทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ี
ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการ
ร่ ารวยผิดปกติ

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการป้องปรามการทุจริตและเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจสอบเม่ือมีการร้องเรียนว่าร่ ารวยผิดปกติ รวมท้ังเป็น
ฐานข้อมูลเม่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหน้ีสินต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช.

✓ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการยกร่างบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี …) โดยมีการแก้ไข ๘ ประเด็น ๑๕ มาตรา
 และได้เสนอต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช. เพ่ือเห็นชอบในหลักการแล้ว 
และจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือสอบถามความเห็นภาคประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ขณะน้ีเตรียมน าข้อสังเกตจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

อยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. .... โดยมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระบบของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรียบร้อยแล้ว

การปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของ
รัฐ

10

มีการสรุปผลการศึกษาเบ้ืองต้นบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่งระดับสูงท่ี
ส าคัญ (Role Clarification) เพ่ือหารือต่อท่ีประชุม ก .พ. ในการประชุม
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้ส านักงาน ก.พ. ศึกษาเพ่ิมเติมตามความเห็นและข้อสังเกตของ ก .พ. 
และน าเสนอความคืบหน้าต่อ ก .พ. ต่อไป

7 การจัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
ในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการ
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของ
รัฐด้วยระบบคุณธรรม

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.)

เพ่ือให้การแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม สามารถคัดเลือกคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
หน่วยงานภาครัฐ

✓

ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. …. ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ป .ป.ช. แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

8 การเร่งรัดการจัดท า ร่าง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. ….

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เพ่ือป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดย
มิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ รวมท้ังการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการและงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวก
พ้อง

✓

9 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาช่องทางการย่ืนขออนุมัติ
 อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

✓ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซ่ึง
น าไปสู่การลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✓

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ .ศ.2544 น้ัน ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2566
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้น าข้อสังเกตของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รายงานต่อรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรแล้ว โดยคณะกรรมการควบคุมการ
เร่ียไรมีความเห็นว่าจะไม่รวมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เร่ียไรกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้
บริจาคให้ทางราชการ โดยให้คงมีไว้ท้ัง 2 ระเบียบ และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาประเด็นท่ีจะแก้ไข โดยคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร

✓เพ่ือทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของ
ก านัลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. 2561

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงการคลัง

✓
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(1)
หน่วยงาน

ของรัฐ
จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

✓

12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

ให้มีการจัดท ากฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
เพ่ือให้เป็นกฎหมายกลางท่ีเน้นการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูปกลไกการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและวาง
กลไกส าคัญให้สอดคล้องกับการจัดองค์กร รวมถึงการจัด
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาตามภารกิจของ
การจัดการศึกษา ท้ังน้ี จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ
สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
(สภาผู้แทนราษฎร) ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 ในคราวการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คร้ังท่ี 1 (สมัย
สามัญประจ าปีคร้ังท่ี 2) ท่ีประชุมมีมติ รับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมท้ัง
จัดต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จ านวน 49 
คน และก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน

1 ร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ....

✓ กระทรวง
ศึกษาธิการ/ ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา/ 
ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
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(1)
หน่วยงาน
ของรัฐ

จัดท าร่างกฎหมาย

(2)
สลค.พิจารณา

เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ

(3)
สคก.ให้ความเห็น
ต่อร่างกฎหมาย

(4)
รัฐสภาพิจารณา

ร่างกฎหมาย
ก่อนประกาศใช้

13. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง)

ล าดับ ช่ือกฎหมาย จัดท าใหม่ ปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบ

ตามแผนฯ
สาระส าคัญของกฎหมาย

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2565

อยู่ระหว่างด าเนินการ

(5)
แล้วเสร็จ

ค าอธิบายสถานะความคืบหน้า

ปัจจุบันข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารก าลังคนของประเทศถูก
จัดท าโดยหลายหน่วยงาน และถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละหน่วยท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองน้ัน ๆ ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูล
ก าลังคนมีความเป็นเอกภาพ จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีรับรอง เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาก าลังคนระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นรูปธรรม ท้ังน้ี 
ในระยะยาวอาจพิจารณาปรับแก้กฏหมายให้มีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยงานเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล โดยน าข้อมูลจากระบบดังกล่าวมา
บริหารจัดการและวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ

✓ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้ศึกษารายละเอียด 
และพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปว่า ไม่มีความ
จ าเป็นต้องจัดทิร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาก าลังคน พ.ศ. .... เน่ืองจากในปัจจุบันสามารถด าเนินการ
เช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีต้องการได้ค่อนข้างครบถ้วน ประกอบกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อยู่ระหว่างการปรับปรุง พ .ร.ฎ. จัดต้ังสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีวัตถุประสงค์รองรับการด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กับการเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารก าลังคนของประเทศ

1 ร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ก าลังคน พ.ศ. ....

✓ ส านักนายกรัฐมนตรี
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กฎหมายที่วุฒิสภาเห็นควรให้ความส าคัญในการเร่งรัด 



 
 
 
 
 
 



✓ กฎหมายที่วุฒิสภาเห็นควรเร่งรัดด าเนินการมากที่สุด จ านวน 10 ฉบับ โดยมีสถานะการด าเนินงาน 
สรุปดังนี้ 

1. กฎหมายทีห่น่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการจัดท าร่างกฎหมาย ได้แก่ 

1.1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร พ.ศ. .... 

1.2 ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....  
1.3 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....     

2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ ได้แก่ 

2.1 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

2.2 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....    
2.3 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
2.4 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 

3. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้แก่ 

3.1 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3.2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
3.3 ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
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ร่างกฎหมายปฏิรูปที่รัฐบาลแถลงไว้กับรัฐสภา  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 



 
 
 
 
 



✓ รา่งกฎหมายปฏิรูปท่ีรัฐบาลแถลงไว้กับรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ร่างกฎหมายปฏิรูปที่รัฐบาลแถลงไว้กับรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกบรรจุไว้
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2561 ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในปี 2563 
โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (กิจกรรม Big Rock) 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจึงเลือกกฎหมายปฏิรูปที่มีความส าคัญ และจ าเป็นเร่งด่วนต่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาบรรจุไว้ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้สามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศได้ภายในปี 2565 ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะ
ภารกิจปกติของหน่วยงาน ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสถานะความคืบหน้า ดังนี้ 

 
กฎหมายตามค าแถลงของรัฐบาล ชื่อกฎหมาย สถานะ 
1. กฎ ห ม าย ว่ าด้ ว ย ก ารแ ก้ ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

(ร่าง) พระราชบัญญัติสอบสวน
คดีอาญา พ.ศ. .... 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจัดท า  

2. กฎหมายว่าด้วยโทษปรับตาม
ความสามารถในการช าระของ
ผู้กระท าผิด 

(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยโทษ
ปรับตามความสามารถในการ
ช าระของผู้กระท าผิด พ.ศ. .... 
 

ส านั ก งาน ศาลยุ ติ ธ ร รม  อยู่ ร ะห ว่ า ง 
การด าเนินการจัดท า 

3. กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมภาคประชาชน 

(ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกัน
อาชญ ากรรม ภ าคป ระช าชน 
พ.ศ. .... 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญั ติการ
ป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. .... 

4. ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย ระบ บ นิ ติ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติระบบนิติ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....    

สถาบั นนิ ติ วิท ยาศาสตร์  อยู่ ระหว่ าง
ก า รศึ ก ษ าแ ล ะ พิ จ า รณ าจั ด ท า ร่ า ง
พระราชบัญญั ติระบบนิติวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ. ....    

5. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐ และเอกชน 

)ร่าง(  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สิ นตกค้ างที่ อยู่ ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน 

กระทรวงการคลังเห็นควรให้ชะลอการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเห็นว่าสามารถใช้ 
ร่าง พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
บัญชีเงินฝากที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวของ
สถาบันการเงิน ที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นดังกล่าวแล้วชะลอการด าเนินงาน 

6. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
พาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์
และวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์ 

)ร่าง(  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
พาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์และ
วิธีพิจารณาคดีพาณิชย์ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ด าเนินโครงการ
น า ร่ อ งจั ด ตั้ งแ ผ น กค ดี พ าณิ ช ย์ แ ล ะ
เศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือ
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษา
ค ดี ให้ แ ล้ ว เส ร็ จ ภ าย ใน  1 ปี  แ ล ะ มี
กระบวนการจัดการส านวนคดีไว้เป็นการ
เฉพาะ ท าให้คดีพาณิชย์ได้รับการพิจารณา
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กฎหมายตามค าแถลงของรัฐบาล ชื่อกฎหมาย สถานะ 
ด้ วยความรวดเร็ว  ไม่ก่ อ ให้ เกิดความ
เสียหายต่อการประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้าน
เศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับสากล 

7. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
สิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อม 

)ร่าง(  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม ฉบับศาลยุติธรรม 

ปั จจุ บั น ค รบ ก าห นด เวลาการรับ ฟั ง
ความเห็นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเสนอผล
เข้าคณะกรรมการศาลยุติธรรมพิจารณา 
และจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

8. กฎหมายว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

(ร่ า ง ) พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ปรับปรุ ง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตาม
ข้ อ สั ง เก ต แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการ
วิ เคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดย (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ อยู่ในขั้นตอน
การตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ครั้งแรก 
เมื่อวันที 23 กันยายน 2565 

9. กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(ร่ า ง )  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... 

ก ระท รว งท รัพ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม อยู่ ระหว่างการปรับปรุง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้ น จากกฎหมาย ตามที่  สลค . มี
ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 
2565 

10. กฎหมายว่าด้วยยุติธรรมชุมชน - ยุติการด าเนินการจัดท า 
11. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
อนุ รักษ์ วิ ถี ชี วิ ต กลุ่ ม ช าติ พั น ธุ์ 
พ.ศ. .... 

ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  โ ด ย  ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

12. กฎหมายว่ าด้ วยการปฏิ รูป
ระบบราชการ 

(ร่าง) พระราชบัญญั ติระเบียบ
บริห ารราชการแผ่ นดิ น  พ .ศ . 
2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการศึกษา
และวิ เคราะห์ รายละเอียดข้อเสนอของ
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กฎหมายตามค าแถลงของรัฐบาล ชื่อกฎหมาย สถานะ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่ งประกอบด้วย ผู้แทน
ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านัก
งบประมาณ เพ่ือร่วมกันพิจารณากรอบแนว
ทางการยกร่างกระราชบัญญั ติ ระเบี ยบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้มีการจัดประชุมไปแล้ว
จ านวน 2 ครั้ ง เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
2565 และ 8 มีนาคม 2565 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ .ศ . 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ประกาศกฎส านักงานข้าราชการพลเรือน
ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2565 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เมื่อวันที่ 10 มีมาคม 2565 

13. กฎหมายว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกและการลดดุลย
พินิจของราชการในการให้บริการ
ประชาชนและการประกอบ
ธุรกิจ 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2564 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
8 พฤศจิกายน 2564 
 

กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
วิธี ก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุที่ รั ฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
22 ธันวาคม 2563 

14. กฎหมายว่าด้วยการประมง
แห่งชาติ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. .... 

ประเด็นการท าประมงผิดกฎหมายขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งกระบวนการจัดท า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
ใช้ เวลานานไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
จึงใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ไปพลาง
ก่อน 

15. กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์
ทะเลไทย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

กฎหมายเดิมที่ครอบคลุมการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
 

พระราชบัญญัติรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 

16. กฎหมายอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
พิจารณาว่ามีความส าคัญต่อ
การปฏิรูปประเทศและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเร่งด าเนินการ
จัดท า /ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และน าเสนอ
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป  



 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป 

 ส าหรับการด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐยึดแนวทางในการ
ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2565 โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการ จ าเป็นต้องน าประเด็นปฏิรูปประเทศมาด าเนินการต่อเนื่องต่อไป ผ่านกลไกของ
แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยอาศัยกลไกต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพ่ือขับเคลื่อนให้
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ เกิดผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป   

ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้จัดท าความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศกับเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570  โดยแสดงให้เห็นความสอดคล้องของเป้าหมายของกิจกรรม 
Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทฯ และเป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการในประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ   ผ่านแผนระดับที่ 2 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ดังนี้ 
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ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับแผนระดับที่ 2 เพื่อให้เห็นถึงการด าเนินงานในระยะต่อไป 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการเมือง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านกฎหมาย 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านกระบวนการยุติธรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านสาธารณสุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านพลังงาน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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