
การประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ 

ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวิษณุ  เครืองาม    ประธานที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ  

รองนายกรัฐมนตรี     
๒. นายปกรณ์  ปรียากร    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๓. นายสุรพงษ์  มาลี    แทน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๔. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
๕. นายเข็มชัย  ชุติวงศ ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๖. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
๗. นายรอยล  จิตรดอน    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายอุดม คชินทร    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
๙. นายเสรี  วงษ์มณฑา    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. นายสุรินทร์  จิรวิศิษฐ์   แทน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
๑๑. นายพรชัย  รุจิประภา   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
๑๒. นายภักดี โพธิศิริ    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑๓. นายวรากรณ์ สามโกเศศ   ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
๑๔. นายนิธิ มหานนท์    ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑๕. นายดนุชา  พิชยนันท์   เลขานุการที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมือง 
๒. นางมณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกฎหมาย 
๔. นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
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๕. นางสาวศศิธร พลัตถเดช   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ 

๖. นางสาววรรณภา  คล้ายสวน แทน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗. นางธิดา พัทธธรรม    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๙. นางสาวกานดา ชูเชิด   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

๑๐. นางสาวพชรวรรณ  อุบลเลิศ   แทน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๑๑. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์   ผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๑๒. นายศุภฤกษ์  ภู่พงศ์ศักดิ์   รองผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๑๓. - ๑๔. ผู้ติดตามผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. จ านวน ๒ คน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
๑๕ – ๔๔. เจ้าหน้าที่ สศช. จ านวน ๓๐ คน 
๔๕. – ๔๗. ผู้ติดตามประธานที่ประชุม จ านวน ๒ คน 
๔๘. – ๔๙. ผู้ติดตามประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๒ คน 

เริ่มการประชุม ๑๐.๐๐ น. 
วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
๑. ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับประธานกรรมการและผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน และได้แจ้ง 

ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาของการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบต่อไป 

๒. ประธานฯ ได้ให้แนวทางในการเสนอ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ต่อรัฐสภา  
ว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะอาจส่งผู้แทนเพียงหนึ่งหรือสองคนเพ่ือชี้แจงและตอบข้อซักถาม 
เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เข้าร่วมชี้แจงรัฐสภาในการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นปกติอยู่แล้ว 

๓. ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญ ๒ มติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตาม
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การแต่งตั้งโยกย้าย และบทบาทของพนักงานสอบสวน และเมื่อวันที่  
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๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นกฎหมายส าคัญในการก าหนดขั้นตอนการท างานของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องก าหนดและแจ้งระยะเวลาการด าเนินการต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
โดยร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ อยู่ระหว่างการเสนอรัฐสภาพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

๔. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป

ทุกคณะครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ 
ชั้น ๓ ท าเนียบรัฐบาล โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนยังกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการรับรอง
รายงานการประชุมฯ กลับมายังส านักงานฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๒. กรรมการฯ (นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ) ได้รับรองรายงาน  
การประชุมโดยขอแก้ไขเพ่ิมเติม วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ ข้อ ๑.๒ การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ...  
โดยให้เพ่ิมเติม “ในขณะเดียวกัน ประธานที่ประชุมฯ จะเน้นย้ าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้รัฐมนตรี 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลทุกกระทรวงเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด
อย่างใกล้ชิดต่อไป” ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

๓. มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
   ตามท่ีได้มีการเสนอขอแก้ไข 

วาระการประชุมที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระการประชุมที่ ๓.๑ การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบความเป็นมาของการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้ 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประกาศใช้ภายหลังจากแผนการปฏิรูป
ประเทศ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาของกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ 
การขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเท ศ
ด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพิ่มเติมทุกด้าน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๓ ด้าน เพื่อด าเนินการยกร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาตามกฎหมายต่อไป 

๑.๒ ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศน าความเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งไปยัง
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ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารูปเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง )  
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบ 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า  
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งผลการด าเนินการของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และเห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้ส านักงานฯ 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
๒.๑ การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock  

โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน  
๒.๒ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยส านักงานฯ จัดให้มี 

การประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการ 
ลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 

๒.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายการ
โครงการ/การด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผลต่อ 
การบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ
ประเด็นปฏิรูปโดยระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ 

๒.๔ การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock จัดท าความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนที่ชัดเจน 

๒.๕ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้ส านักงบประมาณ 
ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้
เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๖ การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
ส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและ
ติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานแนวทางการด าเนินการในระยะต่อไปของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
และการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๓.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง  
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เข้าสู่กระบวนการการบรรจุวาระของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว โดยจะเข้าสู่วาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๔ และวุฒิสภาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อไป 

๓.๒ การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
๓.๒.๑ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ส านักงานฯ และ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักตามแผนฯ ทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป
และหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ  
ให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง  

๓.๒.๒ แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ส านักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนด
รูปแบบแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยให้มีการระบุเป้าหมายความส าเร็จ ระยะเวลา
แล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 
โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักจะด าเนินการระบุ (๑) หน่วยงานร่วมด าเนินการ เพ่ือก าหนด 
ผู้มีส่วนร่วมให้ชัดเจน (๒) เป้าหมายย่อย (๓) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เพ่ือก าหนดผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมของการด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา และ (๔) โครงการและการด าเนินงาน
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ซึ่งจะเป็นโครงการและการด าเนินงานที่ขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักได้ส่งแผนขับเคลื่อนฯ กลับมายังส านักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยส านักงานฯ จะได้
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

๓.๒.๓ การติดตามและประเมินผล ส านักงานฯ จะน ารายละเอียดข้อมูลของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่
ระบบ eMENSCR เพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินการและใช้ส าหรับการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป  

๔. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๔.๑ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 

การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองค่อนข้างมีความยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองส่วนมากเป็นหน่วยงานที่อยู่นอกฝ่ายบริหาร อาทิ สถาบันพระปกเกล้า และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่เฉพาะชัดเจน ซึ่งในการจัดท าแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock หน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะแจ้งโครงการรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นโครงการตามภารกิจปกติ ประกอบกับอุปสรรคในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศด้านการเมืองต้องใช้บทบาทและอ านาจหน้าที ่ของ  
คณะกรรมการฯ ในการประสานและขับเคลื่อนกับหน่วยงานอ่ืนโดยตรง ซึ่งจ าเป็นต้องประสานกับ
ส านักงาน ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ิมขึ้นต่อไป โดยอาจมีการจัดการประชุม



-๖- 
 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการการด าเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ การปฏิรูปด้านการเมืองที่ส าคัญ 
คือการปฏิรูปนักการเมือง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีอ านาจและหน้าที่ในการผลักดันได้อย่างเต็มที่  
จึงอาจต้องประสานกับวุฒิสภาเพ่ือช่วยกันผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  ขอบเขตงาน  
ด้านการเมืองมีความครอบคลุมถึงการเมืองระหว่างประเทศ อาทิ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ และท่าที
ของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศต่อกิจการภายในของไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถ
พิจารณาร่วมมือกับทางส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๒ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับแผนปฏิบัติงานของตนเองให้รองรับแผนการปฏิรูปประเทศ 

๔.๓ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  การด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศในประเด็นปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพ่ือพัฒนานักกฎหมาย
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดียังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาปรับปรุงของกระทรวงการคลังประมาณ ๒ ปีแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ควรมี 
การพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดว่าการด าเนินการใดของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่  

๔.๔ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม การด าเนินการตามแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมต้องอาศัยการประนีประนอมและชักจูงกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระที่อยู่นอกเหนืออ านาจบริหาร 
โดยรัฐบาล ส่งผลให้การผลักดันการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร และในส่วนของ
งบประมาณพบว่าโดยส่วนใหญ่ยังคงไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่จะสามารถยกระดับกระบวนการยุติธรรมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีแนวโน้มในการผลักดันร่างกฎหมาย เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าว
ยังคงมีความขัดแย้งกับอีกหลายหน่วยงานโดยยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔.๕ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การขับเคลื่อน 
ในเชิงพื้นที่ให้ส าเร็จ  โดยอาจบูรณาการในระดับจังหวัดและระดับภาค  และขยายผลต่อไป  
ทั้งนี้ ประเด็นการบูรณาการการท างานทั้งระหว่างกระทรวงและภายในกระทรวงด้วยกันเป็นหัวใจ
ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ โครงสร้างของ
กระทรวงยังเป็นอุปสรรคในการบูรณาการการท างานและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศอย่างยิ่ง 
เช่น ในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ที่การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนไม่ได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดท าโครงการต่าง ๆ จะพบว่ามีความทับซ้อนกันอย่างมาก โดยการปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงต่าง ๆ ให้บริหารจัดการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงให้มีการบูรณาการการท างานกัน
ได้จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง 
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๔.๖ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภารกิจและ
หน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คือ การอ านวยการและก ากับดูแล
โครงการส าคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าที่จ าเป็นต้องมี  
การประสานการท างานหลายหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาการอ านวยการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ า 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  แต่ละหน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในลักษณะต่างคนต่างท า ไม่มี 
การบูรณาการกันอย่างแท้จริง ดังนั้น ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการให้การอ านวยการมีประสิทธิภาพและ  
เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง 

๔.๗ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  การด าเนินงานที่ผ่านมา 
มีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ า เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไม่ได้มีอ านาจในการบังคับให้หน่วยงาน
ด าเนินการและไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
หน่วยงานจึงด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของตนเอง และไม่สามารถ
โยกย้ายงบประมาณมาด าเนินการได้ ดังนั้น ควรมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงานปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของตนให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานมีงบประมาณและสามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  นอกจากนี้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขก าหนดให้มีการจัดท า Sand Box ๔ เขตสุขภาพ อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติพบว่าการด าเนินการดังกล่าวมักจะติดขัดกับกฎระเบียบต่าง ๆ จึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๘ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่น่ากังวลคือการยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล ะ
ระดับอุดมศึกษาซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ อาจพิจารณาจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาบรรจุในวิชาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ ในปัจจุบันจริยธรรมในการสื่อสาร
เป็นประเด็นที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสื่อที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งยังไม่มีกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบที่ควบคุมอย่างชัดเจน 

๔.๙ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนคนพิการเพ่ือให้ 
คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือมีปัญหาอย่างมาก ทั้งจากระบบการบริหารจัดการที่
ซับซ้อนและไม่เชื่อมโยงกัน และกฎหมายกฎระเบียบจ านวนมากที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน ามาสู่กิจกรรม  
Big Rock การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและตรงจุด 

๔.๑๐ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  หน่วยงานหลายหน่วยงานได้เสนอ 
ของบประมาณไปยังส านักงบประมาณโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ซึ่งหลายโครงการไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น ส านักงานฯ และ
ส านักงบประมาณควรมีการจัดระบบการของบประมาณที่สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบได้ว่า
โครงการที่หน่วยงานเสนอของบประมาณไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ 
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๔.๑๑ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การด าเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการที่มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงาน โดยการของบประมาณ
บูรณาการในปัจจุบันใช้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก  
โดยขอให้เชื่อมโยงกรอบงบประมาณบูรณาการกับแผนการปฏิรูปประเทศด้วย  เพื่อให้โครงการ 
ทีร่องรับแผนการปฏิรูปประเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินการ 

๔.๑๒ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
เป็นกฎหมายส าคัญในยกเครื่องระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ส่งผลให้การศึกษา
ไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยหลายฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าจะต้องเร่งรัดผลักดัน  
ร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๔.๑๓ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ในกรณีการด าเนินการที่ต้องใช้งบประมาณ หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการ
ได้ภายใตง้บประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ และกรณีการของบประมาณของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ยังคงมีความเสี่ยงในการจัดท าค าขอได้ทันตามปฏิทินงบประมาณ นอกจากนี้ กรณีการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงรอให้แผนการปฏิรูปประเทศประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีบังคับใช้จึงจะเริ่มด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม รับทราบการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ  
และรับทราบความเห็นและประเด็นอภิปรายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  
โดยมอบหมายที่ประชุมให้น าประเด็นที่เก่ียวข้องไปด าเนินการต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระการประชุมที่ ๓.๒  การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 

๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดของการรายงานความคืบหน้าฯ ณ เดือนกรกฎาคม - 

กันยายน ๒๕๖๓ ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน โดยอยู่ระหว่างการเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไปนั้น การรายงานความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไปจึงจะรายงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีกิจกรรม Big Rock จ านวน ๖๒ กิจกรรม ดังนั้น การรายงานความ
คืบหน้าฯ ณ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงานฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินการตามเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน และประมวลสรุประดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) ความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ และ (๒) สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ ความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ณ สิ้นเดือน

กันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ ๑๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ไว้ดังนี้   
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จ านวน ๑๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๑๐  
ส าเร็จมากกว่าร้อยละ ๗๕ ของแผนฯ จ านวน ๗๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๔๐ ด าเนินการได้



-๙- 
 

ร้อยละ ๕๐ – ๗๕ ของแผนฯ จ านวน ๖๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๓๖ และด าเนินการ 
ได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนฯ จ านวน ๒๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๑๔  

๑.๒ สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒๑๖ ฉบับ 
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน ๕๐ ฉบับ หรือร้อยละ ๒๓ 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานแนวทางการรายงานความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไป โดยแบ่งได้เป็น ๒ ระยะ ได้แก ่
๒.๑ การรายงานความคืบหน้าฯ ณ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ ส านักงานฯ จะรายงานภาพรวม

ของการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ และความท้าทายและการน าไปสู่
กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

๒.๒ การรายงานความคืบหน้าฯ ตั้งแต่เดือนรอบเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส านักงานฯ 
จะรายงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้จัดท า
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะแล้ว เพ่ือรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู ้แทนราษฎร และวุฒิสภาทราบถึงรูปแบบและแนวทางการติดตาม  
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และผลผลิตที่จะได้รับจากกิจกรรม Big Rock 
ในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนโครงการ/การด าเนินการที่รองรับการด าเนินการดังกล่าวต่อไป  และ 
จะรายงานความคืบหน้าฯ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเป็นการรายงา น
ความก้าวหน้าของกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่มีการประกาศใช้จนถึงสิ้นสุดระยะเวลา  
ของแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการของแต่ละไตรมาส รวมถึงรายงานผลความส าเร็จของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  
โดยการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันตามตัวชี้วัดของผลอันพึงประสงค์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  
ที ่ก าหนดไว้ เพื ่อสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในภาพรวมและสามารถเห็นผลสัมฤทธิ ์ของ  
การด าเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ส าหรับกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมที่นอกเหนือจาก
กิจกรรม Big Rock คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ด าเนินการคู่ขนานกันไป โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติและยังจ าเป็นต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส 
ผ่านระบบ eMENSCR ซึ่งสามารถติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าต่าง ๆ ในระบบดังกล่าวต่อไป 

๓. มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระการประชุมที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี ๒๕๖๓ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี ๒๕๖๓ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ให้ที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อที่ประชุมร่วมฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่าย 
นิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ โดยส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท าตามแนวทางการประเมินผล 
เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการประจ าตามแผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบไว้ 



-๑๐- 
 

๒. ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ 
โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามที่ก าหนดไว้  
ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสรุปหลักการ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน สถานการณ์ของ ๑๗๓ เรื่อง
และประเด็นปฏิรูป และประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ 
๒.๑ หลักการการประเมินผลสัมฤทธิ์ ส านักงานฯ ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดซึ่งก าหนดเป็นรายกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ และเทียบเคียง
จากสถานการณ์ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูลสถิติและดัชนี
จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่หน่วยงานภาครัฐน าเข้าในระบบ eMENSCR เพ่ือพิจารณาการบรรลุเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ 
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ าแนกได้เป็น ๔ ระดับ โดยแบ่งสถานะตามสี ได้พิจารณาผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนเรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยแสดงผลออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ (๑) สีเขียว หมายถึง บรรลุ
เป้าหมาย (๒) สีเหลือง หมายถึง อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (๓) สีส้ม หมายถึง ยังคงมี
ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย และ (๔) สีแดง หมายถึง อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ ผลการด าเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๒ ด้าน ประกอบด้วยเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ เรื่อง โดยผลการประเมินประจ าปี ๒๕๖๓  มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ 
สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

๒.๒.๑ ระดับบรรลุเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ านวน ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๙.๒๕ 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย ๒ เรื่อง  , ด้านเศรษฐกิจ ๘ เรื่อง โดยมีเรื่อง
และประเด็นที่ ๐๕๑๖ การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ได้น าไปเป็นกิจกรรม Big Rock (BR๐๕๐๓) การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๑ เรื่อง และ ด้านพลังงาน ๕ เรื่อง  

๒.๒.๒ ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) จ านวน ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือ
ร้อยละ ๔๕.๐๙ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีเรื่องและ
ประเด็นที่มีสถานะดีขึ้นกว่าปีก่อน อาทิ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
(๐๔๑๐) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (๐๕๔๗) การบริหารจัดเก็บภาษี 

๒.๒.๓ ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) จ านวน ๖๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
หรือร้อยละ ๓๗.๕๗ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยมีเรื่องและ
ประเด็นที่มีสถานะดีขึ้นกว่าปีก่อน อาทิ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  (๐๓๐๒)  
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
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ของประชาชน และ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๐๖๑๓)  
การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 

๒.๒.๔ ระดับอยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) จ านวน ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ ๘.๐๙ ลดลง
จากปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย เรื่องและประเด็นปฏิรูปของ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ๑ เรื่อง ได้แก่ เรื่องและประเด็นที่ ๐๑๐๒ กลไกการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ได้น าไปเป็นกิจกรรม 
Big Rock (BR๐๑๐๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ,  
ด้านกฎหมาย ๑ เรื่อง , ด้านเศรษฐกิจ ๔ เรื่อง , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๔ เรื่อง โดยได้น าเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๐๖๐๑ ทรัพยากรทางบก มาก าหนดเป็น
กิจกรรม Big Rock (BR๐๖๐๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  ,  
ด้านสาธารณสุข ๒ เรื่อง และ ด้านพลังงาน ๒ เรื่อง โดยได้น าเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 
๑๐๐๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า มาก าหนดเป็นกิจกรรม Big Rock 
(BR๑๐๐๕) ปรับโครงสร้างกิจกรรมไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ทั้งนี้  มี เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ มีค่าสถานะการบรรลุ เป้าหมาย ปี  ๒๕๖๓ ลดลงจาก 
ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๙ เรื่อง ได้แก่ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น (๐๒๐๔) ก าลังคนภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสมและสมรรถนะสูง ด้านกฎหมาย ในประเด็น (๐๓๑๐) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และด้านเศรษฐกิจ ๗ เรื่อง ได้แก่ (๐๕๑๘) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (๐๕๒๓) ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน, (๐๕๒๙) การปฏิรูป
กรมทรัพย์สินทางปัญญา, (๐๕๓๓) การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร, (๐๕๓๙) การ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน , (๐๕๔๓) การขยายความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสังคม และ (๐๕๔๘) ระบบภาษี ทั้งนี้ ควรเน้นให้ความส าคัญในประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีค่าลดลง เพ่ือน าไปปรับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมาย 
ที่คาดหวังจะบรรลุของแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของ 
การปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดได้ต่อไป 

๒.๓ ประเด็นท้าทาย หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายตาม
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้าน พร้อมกับได้รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ โดยได้ระบุปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยประเด็นปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ (๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ให้ทราบถึง
เจตนารมณ์ สาระส าคัญที่แท้จริงของกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  (๒) ความ
ชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ ท าให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
เดียวกันและสามารถประเมินและวัดผลความส าเร็จได้อย่างแท้จริง (๓) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูป
ประเทศมีความซ้ าซ ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงาน  ท า ให ้การปฏิร ูปประเทศไม่เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง (๔) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและส่งผลต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งได้น าประเด็นปัญหา อุปสรรค
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
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และให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวในทางปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) การด าเนินกิจกรรมของ
แผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock (๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (๔) การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ (๕) การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock และ (๖) การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ นั้น ส านักงานฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักส่งแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กลับมายังส านักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยส านักงานฯ จะน ารายละเอียดข้อมูลของ 
แผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR เพื่อใช้ในการติดตามการด าเนินการและใช้ส าหรับ  
การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรายงานผล 

การด าเนินงานที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอยู่แล้ว ส านักงานฯ  
ได้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาสรุปให้เป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ส าหรับรายงานผลฯ ซึ่งได้น าค าแนะน าของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาพิจารณาประกอบการจัดท าด้วยแล้ว 

๓.๒ ส าหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) ส านักงานฯ ควร
แจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบเพ่ือเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานนั้น ๆ เร่งด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายทันที 

๔. มติที่ประชุม 
๔.๑ เห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

มอบหมายส านักงานฯ เสนอรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภา
ทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ ต่อไป 

๔.๒ มอบหมายส านักงานฯ ด าเนินการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม ต่อไป 

๔.๓ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมครั้งนี้ เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ด าเนินการเสนอรายงาน
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๔.๔ มอบหมายส านักงานฯ แจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มี
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัด 
การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



-๑๓- 
 

วาระการประชุมที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
๑. ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) และประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑.๑ การประสานงานกับหน่วยงาน ในการประสานกับหน่วยงานระดับกระทรวง หากคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศประสานไปยังกระทรวงโดยตรงแล้วพบว่าไม่มีความคืบหน้าหรือพบอุปสรรค  
ในการด าเนินงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศสามารถประสานกับ ส านักงาน ป.ย.ป. และกลุ่ม 
ป.ย.ป. กระทรวงได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากความเห็นและประเด็นอภิปรายในที่ประชุมวันนี้ พบว่า  
มีอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในประเด็นแผนปฏิบัติการของกระทรวงและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งส านักงาน ป.ย.ป. จะรับไปประสานกับ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง เพ่ือแก้ไขปัญหา
และข้อติดขัดในเบื ้องต้นก่อน ทั ้งนี ้ ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการหารือระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงาน ป.ย.ป. ด้วย เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและก าหนด 
แนวทางการท างานร่วมกันต่อไป 

๑.๒ กลไกการขับเคลื่อนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันกฎหมายและกฎระเบียบของ
ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงให้รองรับกับประเด็นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
อาทิ การเข้าสู่สังคมดิจิทัล สถานการณ์โควิด ๑๙ การดึงคนเก่งคนดีของต่างประเทศให้มาท างาน 
ในประเทศไทย การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และการบูรณาการพ้ืนที่ของจังหวัด
กลุ่มจังหวัดของภาค ตลอดจนการผลักดันร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการจ านวน ๙ คณะ  
เพ่ือด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาจัดท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วนในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการปฏิรูปกลไกทางกฎหมายเพ่ือบูรณาการ
การปฏิบัติราชการ (๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน (๓) คณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายล้าสมัย  
(๔) คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (๕) คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและการแก้ไขปัญหาสังคม (๗) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
การเสนอร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (๘) คณะอนุกรรมการติดตามการเสนอร่างกฎหมาย
เพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ  
(๙) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการปฏิร ูปกฎหมายในระยะเร ่งด ่วน   
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ สามารถประสานมายังคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และส านักงาน ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนกฎหมาย 
รวมถึงการขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  

๑.๓ งบประมาณการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ ได้ประสานกับส านักงบประมาณ 
อย่างใกล้ชิดในประเด็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงบประมาณได้น า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปพิจารณาประกอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะเรียบร้อยแล้ว  
ส านักงานฯ จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยจะส่งรายการโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่หน่วยงานระบุในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม 



-๑๔- 
 

Big Rock ไปยังส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ที่สอดคล้องต่อไป 

๑.๔ โครงการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศโดยภาคเอกชน โครงการที่จัดท าโดยภาคเอกชนและไม่ได้
ใช้งบประมาณของรัฐ หากมีความสอดคล้องในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถน ามา
บรรจุไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้ ทั้งนี้ กรณีเป็นโครงการร่วมด าเนินการระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑.๕ การจัดท าความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันเรื่องที่หน่วยงานเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหลายเรื่อง ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีหนังสือมายังส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือประสานไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะตอบความเห็นกลับมายังส านักงานฯ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและอาจไม่ทันต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น ควรจะประสานไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ส่งหนังสือขอความเห็นมายัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยตรง โดยกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศยังไม่ได้มีการประชุม  
ให้เป็นความเห็นของประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  
ไปก่อนได้ โดยน าไปแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทราบในคราวการประชุมถัดไป 

๑.๖ งบประมาณการบริหารจัดการ ส านักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานธุรการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศลดลงในปี ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม หากงบประมาณ 
ไม่เพียงพอส านักงานฯ จะขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินการต่อไป และส าหรับส านักงาน ป.ย.ป. ยังคงมีงบประมาณการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ย.ป. คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๒. มติที่ประชุม มอบหมายที่ประชุมน าข้อหารือในการประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 
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