
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่เกี่ยวของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของกระทรวงแรงงาน

- สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน 62 Big Rock
- สรุปสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวของกับ
  กระทรวงแรงงาน 7 ดาน 13 Big Rock
- สรุปโครงการ Big Rock ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 17 โครงการ 

รวบรวมและจัดทำโดย กลุม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน 



สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

13 ดาน 
62 Big Rock

http://nscr.nesdc.go.th/



แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ฉบับปรับปรุง) 62 Big Rock 

ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 1 ด้านการเมือง 
 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบนัพระปกเกล้า สถาบนัพระปกเกล้า 

2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตร ี

3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ส านักงาน ป.ย.ป.  ส านักงาน ป.ย.ป. 
4 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

5 การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบนัพระปกเกล้า สถาบนัพระปกเกล้า 
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดจิิทัล 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

7 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

8 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบ
เปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) 

9 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

10 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิก
จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการคลัง 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 3 ด้านกฎหมาย 
11 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ

หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

ส านักงาน ป.ย.ป. กลุ่ม ป.ย.ป. 
ส านักงาน ป.ย.ป.  

12 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา ที่ไม่ใชค่วามผิดร้ายแรงให้เป็น
โทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประช าชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ดาวน์โหลดแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
https://rb.gy/oz66fj 

เอกสาร 1 
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ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

13 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบงัคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย 

กระทรวงยุติธรรม กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงยุติธรรม 

14 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ผู้แทนราษฎร 

15 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเร่ือง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
16 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขัน้ตอน

การด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

17 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างทอ้งที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

18 การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุก
สถานีทั่วประเทศ 

สภาทนายความ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

สภาทนายความ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

19 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
20 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ

สอบปากค า ในการสอบสวน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่ม ป.ย.ป. ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ
แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 

21 การสร้างเกษตรมูลค่าสงู (High Value Added) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

22 การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวคุณภาพสงู กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

23 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. สสว. 

24 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย ใน
ภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 

กระทรวงพาณิชย ์ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพาณชิย ์

25 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
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ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
26 เพิ่มและพัฒนาพืน้ที่ปา่ไม้ให้ไดต้ามเป้าหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

27 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย 
28 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน 
กระทรวงมหาดไทย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย 

29 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 7 ด้านสาธารณสุข 
30 การจัดการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด

ระดับชาติและโรคอุบตัิใหม่ เพื่อความมัน่คงแห่งชาติดา้น
สุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข 

31 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ตดิต่อส าหรับประชาชน
และผู้ปว่ย 

กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข 

32 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบริบาล  
การรักษาพยาบาลที่บา้น/ชุมชน และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวตักรรม 

กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข 

33 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่
เก่ียวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เปน็ธรรม 
ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยนืดา้นการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข 

34 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตวั และการร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพ
ระหวา่งหน่วยงานและท้องถิน่ 

กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
สาธารณสุข 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
35 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลขา่วสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์

เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

36 การก ากับดูแลสื่อออนไลน ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

37 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 9 ด้านสังคม 
38 การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลัง

วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงาน 
ทั้งในและนอกระบบ 

กระทรวงการคลัง กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการคลัง 

39 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับ
พื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวสัดิการ และสร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพทีต่รงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวงมหาดไทย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย 

40 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
สิทธิสวสัดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษย ์

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย ์

41 การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง กระทรวงมหาดไทย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย 
42 การสร้างมูลคา่ให้กับที่ดินที่รัฐจดัให้กับประชาชน 

 
ส านักงาคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาต ิ

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 10 ด้านพลังงาน 
49 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้าน

กิจการไฟฟ้าที่แทจ้ริง 
กระทรวงพลังงาน กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน 

44 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน 
45 การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงพลังงาน กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน 

46 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผา่นสู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New S Curve) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 
(สกพอ.) 

47 ปรับโครงสรา้งกิจการไฟฟา้และธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มการแข่งขัน 

กระทรวงพลังงาน กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
48 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต 
สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) (พอช.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ 
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ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

49 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้
แจ้ง เบาะแสการทุจริตที่มีประสทิธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

50 พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดทีุจริตทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

51 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

52 พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนิน โครงการขนาดใหญ ่

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านการศึกษา 
53 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมวยั 
กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (กสศ.) 

กลุ่ม ป.ย.ป. กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

54 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ 

55 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพฒันาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่ม ป.ย.ป.  
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

56 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคแีละระบบอื่น ๆ ที่เนน้
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ 

57 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของ
สถาบนั อุดมศึกษาเพื่อสนับสนนุการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
58 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ

ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือ่น 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงวัฒนธรรม 

59 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงวัฒนธรรม 
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ล าดับ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) หน่วยงานหลัก 
กลุ่ม ป.ย.ป. / 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

60 การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสร้างวิถชีีวิต 
ทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเทา่เทียม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

61 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ 

62 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวฒันธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวฒันธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) 
 



สรุปสาระสำคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน

7 ดาน 
13 Big Rock



สรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน 

แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานในสังกัด 

รง. ที่เกี่ยวข้อง 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 1 ด้านการเมือง 

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

ทุกกรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่  2  ด้ านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

กระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทุกกรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 

BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) 

- กกจ.  
- กพร. 

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

กพร. 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 7 ด้านสาธารณสุข 

BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคง
แหง่ชาติด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข - กสร.  
- สปส. 

BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน และ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน และผู้ป่วย 

กระทรวงสาธารณสุข กสร. 

BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล 
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข สปส. 

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

สปส. 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 9 ด้านสังคม 

BR0901 การมีระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลัง
วัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ 

กระทรวงการคลัง สปส. 

BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

กระทรวงการคลัง ทุกกรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 12 ด้านการศึกษา 

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัตอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กพร. 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

ทุกกรม 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ คณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศ ด้านวฒันธรรม 
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรพัยากรมนษุย ์

กพร. 

รวม 7 แผนปฏิรูป                13 กิจกรรม Big Rock 
 

ดาวน์โหลดสรุปสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศ 
https://Shorturl.asia/iNI2g 



สรุปสาระสำคัญแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน 

(จำนวน 7 แผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน 13 กิจกรรม Big Rock) 
 

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 1 ด้านการเมือง 

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ประชาชนมีส ่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย่างแท้จริง 

ร้อยละของจำนวนเรื ่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น
เกี ่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการ 
จนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น 

- สป.รง. / กกจ. / กสร. 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
BR0201 ปร ับเปล ี ่ ยนร ูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐ 
ไปสู่ระบบดิจิทัล 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และ
ได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของ
ภ า ค ร ั ฐ ท ี ่ ม ี ค ุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ ว  
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็น 
ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

2) ภาคร ัฐม ีด ิจ ิท ัลแพลตฟอร ์ม (Digital 
Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สำหรับการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน  
และการกำกับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศ 
ด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื ่อมั่น ความไว้วางใจ 
และการยอมรับระหว่างกันที ่ซ ึ ่งตอบสนอง 
ความต ้องการพ ื ้นฐานของประชาชนและ 

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐให้พร้อมสำหรับ 
การใช้ประโยชน์ 

2) จำนวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการ
และบริการสำคัญที ่ภาคร ัฐพัฒนาเองหร ือให้การ
สนับสนุนการพัฒนา ซ ึ ่งอย ู ่ ในร ูปแบบการบร ิการ 
แบบครบวงจร  (end-to-end service) ม ีค ุณภาพ 
ตรงตามความจำเป ็นท ั ้ งในสภาวการณ์ปกต ิและ 
ฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐาน 
ที่แทจ้ริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน 

- ทุกกรม 

เอกสาร 2 



2 
 

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ 
ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมี
งานทำ (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
(3) ด ้านเกษตรและการบร ิหารจัดการน้ำ  
(4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาด 
และการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ 
BR0503 ก า ร เ พ ิ ่ ม โ อ ก า ส ข อ ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

2) ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs 

3) จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)   
ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น  

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ ในกลุ่มอันดับ 1 ใน 36  
ในปี 2565 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International 
Institute for Management Development : IMD) 

พระราชกำหนดการ
บริหารจดัการ 
การทำงาน 

ของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2560 

กกจ. / กพร. 

BR0505 การพ ัฒนาศ ักยภาพคน 
เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

สร ้างและพ ัฒนากำล ังคนท ี ่ม ีท ักษะและ 
ความพร้อมเพื ่อเป็นพลังในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจ 

คะแนนความสามารถในการแข ่ งข ันการพ ัฒนา 
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic 
Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565 

กพร. 



3 
 

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 7 ด้านสาธารณสุข 
BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะ
ฉุก เฉ ินด ้านสาธารณสุข รวมถึง 
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพ
และระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health 
Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย 
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
อย่างรวดเร็ว เป็นระบบมีความเป็นเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย  
เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่
ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน 

1) ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และ
บัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลไกและ
ระบบท ี ่ กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยม ีอยู่   
และสามารถตัดสินใจและสั ่งการได้อย่างมี เอกภาพ  
(ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 จังหวัด และ
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 คือ 60 จังหวัด) 

2 )  ม ี แผนบ ู รณาการ เพ ื ่ อยกระด ั บศ ั กยภาพ  
และโครงสร ้างพ ื ้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน  
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. 

3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจ ิทัล  
ที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ Real time 
ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

4) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วัน 

5) อัตราป่วยตายจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 2565 

6) แผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั่นคง 
ด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 

- กสร. / สปส. 
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กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
BR0702 ก า ร ป ฏ ิ ร ู ป เ พ ื ่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สร้างเสริมสุขภาพความรอบรู ้ด้าน
สุขภาพ การป้องกัน และดูแลรักษา
โรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชน และ
ผู้ป่วย 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ป่วยและคนวัยทำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ 
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริม
ส ุขภาพแนวใหม ่  ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ ่มมากขึ้นด้วยการบูรณาการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

1) นโยบายในที ่ทำงาน (workplace policy) และ
มาตรการ ในการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจและ 
เข้าสู ่การรักษา ที่บูรณาการเข้าในระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และ สวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก 
(Chief Health Officer) ในสถานท ี ่ ท ำงานภาครั ฐ 
และเอกชน 

- กสร. 

BR0703 การปฏ ิ ร ูประบบบร ิการ
ส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุด ้านการบร ิบาล  
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และ
การด ูแลส ุขภาพตนเองในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงสาธารณสุข 

ประเทศม ีระบบบร ิการส ุขภาพผ ู ้ส ูงอายุ  
ด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที ่บ้าน/
ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและลดความเหลื ่อมล้ำในการ
เข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

5) มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืนรวมทั้ง
ระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนการดูแลระยะยาว
และมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบใหม่ รวมถึง
ความสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

- สปส. 

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทุนที ่เกี ่ยวข้องให้มี
ความเป็นเอกภาพ บูรณาการเป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงิน
การคลัง 
 

1) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีการบูรณาการและเป็น
เอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน
ด ้ านการ เ ง ิ นการคล ั ง  อ ี กทั้ ง ส ่ ง ผล ให้  
การดำเนินการตามเป้าหมายของการปฏิรูป 
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

2) ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการ
บริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหารเดียว รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับ
วิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบ ัต ิใหม่ ซ ึ ่งด ้องมีประเด ็นนี้  ในการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย 

- สปส. 
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กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพสามารถ
บรรลุผลสำเร็จเพิ่มขึน้ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 
๘ ระบบที่สำคัญ ได้แก่ 

(1) ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), บริการ
ปฐมภูมิ (primary care), บริการดูแลผู้ป่วย 
ในชุมชน/ที ่บ้าน (community/Home care), 
บริการผู้ป่วยใน (IP) 

(2) ระบบการบริหารจัดการ รวมทั้ ง
ส ิทธ ิประโยชน์และกลไกการจ ่ายชดเชย
ค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะ
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 

(3) ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง 

(4) ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ที่บ้าน 
(5) ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการ

สุขภาพ 
(6) ระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าว 
(7) การจัดบริการที่เน้นคุณค่า 
(8) การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
2) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ 

มีความพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

4) ขยายบริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการระยะ
ยาว (long term care) ที่ชุมชน/ที่บ้าน ไปยังประชาชน 
ทุกสิทธิ โดย ครม.เห็นชอบให้ สปสช.บูรณาการบริการ
ระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน ร่วมกับกองทุนต่าง ๆ  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5) มีการนำข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders) ต่างๆ ได้แก่ ผู้ให้บริการประชาชน 
กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ 

6) คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมีระบบ
ประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ  

7) มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value 
based healthcare) ในพื้นที่นำร่อง (sand box) 

9) ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูล 
ของผู้สูงอายุและผู้ที ่ความต้องการพึ่งพิงที ่บูรณาการ 
ครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้บริการของ
ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกองทุน 
ม ีการบ ูรณาการและม ีมาตรฐานในการเช ื ่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีข้อมูลหลัก 
ในทะเบียนผู้ป่วยท่ีสถานพยาบาล 
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กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 9 ด้านสังคม 
BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้าง
หลักประกันรายได้หลังว ัยเกษียณ 
ที่ เพ ียงพอและครอบคล ุมในกลุ่ ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงการคลัง 

ประชาชนม ีความม ั ่นคงด ้านรายได ้ เม ื ่อถึง 
วัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทำงาน 

1)  พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ภายในปี 2565 

2) กอช. มีการปรับกฎระเบียบด้านสิทธิประโยชน์  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่กอช. เพิ่มขึน้ 

3) มีการปรับปรุงระบบการออมภาคบังคับ และ/หรือ
จัดสรรเงินคืนในรูปแบบ Earmarked Tax หรือจาก
รายได้จากการดำเนินงานภาครัฐแก่กลุ ่มเป้าหมาย 
เพื่อสมทบการออม 

- สปส. 

BR0903 การปฏิรูปการขึ ้นทะเบียน
คนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงการคลัง 

1) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจำกัดด้านการ
เข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ 

2)  ฐานข ้อม ู ลคนพ ิการ เช ื ่ อมโยงกับ
ฐานข ้อม ูลสำคัญต่างๆ อย ่างม ีความเป็น
ปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนพิการ
ได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน 

1) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ พ.ศ. 2556 
ได้รับการแก้ไขให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสาร
รับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการ 
ได้ภายในปี 2565 

     2) หน่วยราชการที ่เกี ่ยวข้องได้มีการปรับปรุง 
ค่านิยามคนพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     3) ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื ่อมโยง
ระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง 
ได้ภายในป ี2565 

- สป.รง. / กกจ. / กสร. 



7 
 

กิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ 

ด้านกฎหมาย 
หน่วยงานใน 

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 12 ด้านศึกษา 
BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผ ู ้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศ 

หล ักส ูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based 
Curriculum) ซึ ่งเป็นหลักสูตรที ่จัดทำร่วมกับเจ้าของ
อาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาและการทำงานในสถานประกอบการ 

- กพร. 

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
BR1304 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกำลังคนของประเทศแบบ
บูรณาการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระบบการพัฒนากำลังแรงงานตลอดช่วงชีวิต
และการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ 

ร ะบบ  E-Workforce Ecosystem ท ี ่ เ ช ื ่ อ ม โ ย งกั บ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกำลังคนเพ่ือการรวบรวม
ข้อมูล ด้านการพัฒนากำลังคนทั้งในและนอกระบบ  
โดยในปี 2564 กำหนดให้บูรณาการหน่วยงาน/ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จร้อยละ 70 ของระบบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

- ทุกกรม 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพ
บุคลากรของประเทศ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะกรรมการปฏริูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร ับ  โอกาสในการ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงาน
ใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความมั่นคง
ทางอาชีพ 

1) หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ได้อย่างน้อยกรมละ 1 ประเด็นต่อปี 
ทั ้งนี ้ ตั ้งเป้าหมายในปี 2564 ไว้ที ่ 20 ประเด็นใหม่ 
ในการนำร่อง 

2) รายได้ของประชาชนเพิ ่มขึ ้น จากการมีทักษะ 
และอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  

- กพร. 

 แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กมุภาพันธ์ 2564 

 



สรุปโครงการ Big Rock
ของกระทรวงแรงงาน

จำนวน 13 โครงการ



ผังเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ที่สอดคล้องกับกระทรวงแรงงาน

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2
แผนการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมปฏิรูป
(Big Rock)

โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงแรงงาน 
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock)

จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ
รหัสโครงการ

1. ด้านความมั่นคง 1. ด้านการเมือง
BR0102 การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ
(เจ้าภาพหลัก : ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี)

BR0102026 โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” (สป.รง.)
โครงการปีงบประมาณ 2564
BR0102042 โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยค าร้อง 
(ตามมาตรา 123) (กสร.) โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0102043 โครงการการด าเนินการให้สถานประกอบกิจการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพ
การท างาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11) (กสร.)
โครงการปีงบประมาณ 2564
BR0102044 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธด์้วยระบบทวภิาคี
(กสร.) โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0102045 กิจกรรมตรวจเยี่ยมให้ค าปรึกษาแนะน าและติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแยง้ในสถานประกอบกิจการ (กสร.)
โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0102046 กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุน้ส่วน
ด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม (กสร.) โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0102048 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (กกจ.)
โครงการปีงบประมาณ 2564

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. ด้านเศรษฐกิจ
BR0505 การพัฒนา

ศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม)

BR0505003 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคน
เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรม (กพร.)
โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0505004 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท างานในศตวรรษที่ 21 (กพร.) 
โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0505005 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท างานในศตวรรษที่ 21 (กพร.) 
โครงการปีงบประมาณ 2565

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครฐั

2. ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารงานและการบริการ

ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

(เจ้าภาพหลัก : ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

BR0201X41 โครงการบริหารจัดการระบบวิเคราะหข์้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) 
เพื่อการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ (สป.รง.)
โครงการปีงบประมาณ 2565

BR0201X10 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน 
(Job Demand Open Platform) (กกจ.)
โครงการปีงบประมาณ 2564

BR0201X11 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางาน
อิสระ  (กกจ.) โครงการปีงบประมาณ 2565


