
12 มกราคม 2565 nscr.nesdc.go.th 1 

การประชุมที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 

ครั้งที่ 1/2565 

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สศช. 

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์างโปรแกรม (Zoom) 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
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#f2e1d8 #595959 #b08980 #6d5b57 

ระเบียบวาระการประชุม 

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่   

1/2564 
วาระที่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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วาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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วาระที่ 2 
เรื่องรับรองการรายงานประชมุ 

ครั้งที่ 1/2564 
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2564 2 

27 ม.ค. 64 
 
12 ก.พ. 64 
(ไม่มีการแก้ไข) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

27 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 12 ก.พ. 64 

การประชุม
คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ 
ครั้งที่ 1/2564 

ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

ตอบกลับการ 
รับรองรายงาน 
การประชุมฯ 

- โดยมีการแก้ไข - 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รับรองรายงานการประชุมฯ 

เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
3.2 การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตาม 
     แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270  
     ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 
รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2563  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

เร่ืองอื่น ๆ 

วาระที่ 2 

วาระที่ 3 

วาระที่ 4 

วาระที่ 5 

จากกรรมการฯ (นายสุรพงษ ์มาลี) ในวาระที่ 
3.1 ที่เพ่ิมเติมในส่วนของความเห็นและ

ประเด็นอภิปราย เร่ืองการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
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วาระที่ 3 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
ประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
1. ความเป็นมา 

ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

Layout ปก ปี 64 

เสนอต่อท่ีประชุมร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ  

เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กร
อิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ (ภายใน 90 วัน) 

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส านักงานฯ จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีการปฏิรูปประเทศ 

แนวทางการประเมินผล  

01 
น าตัวชี้ วัดซึ่ งก าหนด
เป็นรายกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้านไว้ 

เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
ผลการด าเ นินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ 

น า เป้ าหมา ย  ตั ว ชี้ วั ด  และค่ า
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

01 

กรอบระยะเวลา 

02 

เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการประจ าตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
1) บทสรุปผู้บริหาร  

2) บทน า  

3) ผลการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนการปฏิรูปประเทศ (รายด้าน)  

4) ประเด็นท้าทายและการ
ด าเนินงาน ในระยะต่อไป 

ภาครัฐน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 

ส านักงานฯ จะด าเนินการจัดท ารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 (ภายใน 90 วัน) 

ความเป็นมา และความส าคัญของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ส่วนที่ 1 

•  ผลการด าเนินงานตามมาตรา 257 และ 258 ของ
รัฐธรรมนูญฯ 

•  สถานะการบรรลุเป้าหมายผลอันพึงประสงค์ 
•  สรุปสถานะการด าเนินงานกิจกรรม Big Rock 
• สรุปผลสัมฤทธิ์ที่ ไ ด้ประชาชนได้รับจากการ
 ด าเนินงานตามแผนฯ 
• สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายอันพึงประสงค์

ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน  

ส่วนที่ 2 

ประเด็นท้าทายและการด าเนินงานในระยะต่อไป 
ที่ได้รับของแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 3 
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รายงานสรุปการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ในมาตรา 257 3 ประการ ดังนี้ 

01 

 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ เป้าหมาย 

การด าเนินการ ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความ
ปรองดองของคนในชาติ (ระดับจังหวัดทั้ง 76 

จังหวัด และระดับอ าเภอ)  

เตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดท าความตกลงเสรี
การค้า (Free Trade Area: FTA)  

โครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคี
และความปรองดองสมานฉันท์ 

02 

เป้าหมาย 

การด าเนินการ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Service: VES)   

การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรราย
ย่อยและผู้ด้อยโอกาส  

การปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษใีน
รูปแบบออนไลน์  

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อม
ล้ า  

03 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมของรัฐ 

การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านระบบ 
Persona Health 

การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ หรือระบบ
กลางทางกฎหมาย  

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการในมาตรา 258 ที่ก าหนดให้การด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ต้องเกิดผล ได้ถูกถ่ายระดับไปสู่เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน โดยได้แสดงผลประเมินไว้ในสถานะผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสิ้น 31 เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรา 257 และ 258 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ  

2. ผลการด าเนินการ 

10 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

16 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

3 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

2 เป้าหมายอันพึงประสงค ์

รูป 

[PERCENT
AGE] 

[PERCENT
AGE] 

[PERCENT
AGE] 

[PERCENT
AGE] 

ตารางการเทียบค่าเป้าหมายปี 64 และ 65 

10 

16 

3 
2 

7 

15 

7 
2 

ปี 2564 

บรรลุเป้าหมาย ระดับใกล้เคียงในการ
บรรลุเป้าหมาย 

ระดับวิกฤตในการ
บรรลุเป้าหมาย 

ระดับยังคงมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมาย 

         ประเมินค่าสีสถานะการบรรลุ เป้าหมายของผลการด าเนินงานปัจจุบัน  
เทียบกับเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์เป็น 2 ระยะ คือ สถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายของปี 2564 และสถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับค่าเป้าหมายของปี 2565 ค านวณค่าเป้าหมายในแต่ละปีเป็นค่าฐาน 100 

ปี 2565 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2564 อยู่ใน
ระดับสีเขียวร้อยละ 32 และสีเหลืองร้อยละ 52 
รวมร้อยละ 84 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่
จะสามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ 

7 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

15 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

7 เป้าหมายอันพึงประสงค ์

2 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

จ านวน 31 เป้าหมาย 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
2. ผลการด าเนินการ สรุปสถานะการด าเนินงานของกิจกรรม Big Rock ประจ าปี 2564 

 : เป็นไปตามขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 : ล่าช้ากว่าขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

เป็นไปตามแผน 53 
ล่าช้ากว่าแผน    9 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม Big Rock 
ทั้งหมด 62 กิจกรรม 

        ด้านการเมือง 
BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
        ด้านกฎหมาย 
BR0302 จั ด ให้ มี กล ไกทางกฎหมาย เพื่ อ ให้ มี การพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย  
BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน
ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
        ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ 
        ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 
BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 
        ด้านปปช. 
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

9 กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าแผน  

เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน รวม 62 กิจกรรม 

BR0201        BR0202         BR0203           BR0204         BR0205  

BR0401        BR0402         BR0403           BR0404         BR0405  
BR0501        BR0502         BR0503           BR0504         BR0505  
BR0601        BR0602         BR0603           BR0604 
BR0701        BR0702         BR0703           BR0704         BR0705  
BR0801        BR0802         BR0803 
BR0901        BR0902         BR0903           BR0904         BR0905  
BR1001        BR1002         BR1003           BR1004         BR1005  

BR1201        BR1202         BR1203           BR1204         BR1205  
BR1301        BR1302         BR1303           BR1304         BR1305  

BR0101        BR0102         BR0103           BR0104         BR0105  

BR1101        BR1102         BR1103           BR1104         BR1105  

BR0301        BR0302         BR0303           BR0304         BR0305  

1. การเมือง 
2. บริหารราชการแผ่นดิน 
3. กฎหมาย 
4. กระบวนการยุติธรรม 
5. เศรษฐกิจ 
6. ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
7. สาธารณสุข 
8. สื่อสารมวลชน 
9. สังคม 
10. พลังงาน 
11. ปปช. 
12. การศึกษา  
13. วัฒนธรรมฯ 5 

5  
5  
5  
5  
3  
5   
4  
5  
5 
5  
5  
5   

กิจกรรม BR  

ล่าช้ากว่าแผน 9 กิจกรรม  

เป็นไปตามแผน 53 กิจกรรม 

15% 

85% 

สาเหตุหลักที่ท าให้กิจกรรม Big Rock ล่าช้ากว่าแผน   

 การจัดท าและแก้ไขกฎหมายเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ   
 การปรับตัวของหน่วยงานที่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

01 ด้านการเมือง 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR01G01 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการ นโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงตลอดจน
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และพรรคการเมืองและนักการเมือง
ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่     

BR0101 BR0102 BR0103 BR0104 BR0105 

รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0101  การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

BR0102  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

BR0103  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

BR0104  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

BR0105  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

BR01 

การเมือง 

แผ
น
ก
าร

ป
ฏ
ิรูป

ป
ระ

เท
ศ
 

(ฉ
บ
ับ
ป
รับ

ป
รุง

) 
 

ก. ด้านการเมือง   
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมือง 

 การยอมรับในความเห็นทางการเมืองที่
แตกต่างกัน 

 การส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

 การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและการ
เลือกตั้งระดับต่าง ๆ โดยมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงาน  

 การมีกิจกรรมของพรรคการเมืองมีลักษณะ
เปิดเผยและตรวจสอบได้   

 การมี ก ร ะบวนการ ให้ สมาชิ กพรรค
การเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
อย่างแท้จริง 

 การด าเนินโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย 
โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
โปร่งใส 

 การด าเนินโครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้ง
ขั้นต้น (primary election) ของพรรคการเมือง ฯลฯ 

 การมีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 การด าเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงและ
ทุจริตการเลือกตั้ง รวมทั้งได้มีการจัดอบรมเครือข่าย
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 

 การมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 การด าเนินโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและ
ส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (ระดับจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด และระดับอ าเภอ) และโครงการจิต
อาสาเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0101  การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

BR0102  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

BR0103  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

BR0104  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

BR0105  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

BR01 

การเมือง 
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2. ผลการด าเนินการ 

• ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

• ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะร่วมกับสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  

• พรรคการเมืองภายในประเทศ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ด าเนินนโยบายโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของประชาชน 

• เยาวชนและประชาชนในชาติมีความรู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รู้จักเสียสละในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
02 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เป้าหมาย CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0201 

เป้าหมาย CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  BR0201 BR0202 
BR0203 BR0204  BR0205 
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ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ 

BR0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง 
ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  

การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

BR02 

02 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมาย CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่   

BR0201 BR0202 BR0203 BR0204  BR0205 

เป้าหมาย CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0201 

 
 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  2. ผลการด าเนินการ 

• ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ ได้รับการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยง่าย  
• ภาครัฐมีความคล่องตัวในการท างาน สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และมี

ศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาประเทศ  
• ภาครัฐปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสในการท างาน และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ข.      ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

 การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และมีการ
พัฒนาระบบต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

 การจัดท าระบบการให้บริการและสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน (Help desk)  

 มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและส่งเสริมการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) 

 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล  

 การบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ
แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน 

 การจัดให้มีดิจิทัลแฟลตฟอร์มภาครัฐและบริการดิจิทัล รวมถึง
ระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบ webservice กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 

 การจัดให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ 
Interface 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
03 ด้านกฎหมาย 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0303  BR0305 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  BR0301 BR0302  BR0304 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโททาง อาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

BR0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐัซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมก ากบัดูแลและบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

  

BR03 

กฎหมาย 
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03 ด้านกฎหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและ
ไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการ
ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

เป้าหมาย CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  BR0301 BR0302  BR0304 

เป้าหมาย CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0303  BR0305 

เป้าหมาย CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน 

รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ค.      ด้านกฎหมาย   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 การมีกลไกด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

 สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้
สอดคล้องกับหลักสากล  

 การใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดย
คณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การท างานเกิด
ความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เ พ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 โดยมีการด าเนินการ ได้แก่การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยประกาศรายชื่อ
หน่วยงาน ท่ีรั บผิ ดชอบ  และระยะ เวลาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์   การเข้าถึงบทบัญญัติใน
กฎหมาย  

 การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและกระบวนงานท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต 
เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตท่ีไม่
จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ
การด าเนินธุรกิจของประชาชน 

 การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมาย เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ให้เป็นผู้ มีความรอบรู้  มีนิติทัศนะ และยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

• คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ ได้ถูก
แต่งตั้ งขึ้นให้ท าหน้า ท่ี ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย  เสนอแนะหลักสูตร
การศึกษานิติศ าสตร์ ระดับปริญญาตรี ท่ี เป็ น
มาตรฐาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะ
ใหม่ท่ีจ าเป็นในการท างานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ (reskill) การพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีขึ้น 

 

 

 

 
 

2. ผลการด าเนินการ 

• ประชาชนสามารถด ารงชีวิตประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจ โดยปราศจากอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
• ประชาชนผู้ต้องโทษทางอาญาที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าความผิดร้ายแรง ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เหมาะสม 
• ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมายและการใช้บริการด้านกฎหมายที่ประสิทธิภาพ  
• ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
• ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก ใช้งานและเข้าใจเน้ือหากฎหมายได้โดยง่าย 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ง.      ด้านกระบวนการยุติธรรม   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  

 การมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 การสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความไม่
เป็นธรรมในสังคม 

 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และได้
จัดส่งให้รัฐสภาพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนบรรจุวาระของ
รัฐสภา 

 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการก ากับ
ดูแลตนเองภายในหน่วยงาน 

 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม  

 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาด
อายุความ และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการ
สอบสวนคดีอาญา  

 การก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติ
วิ ทยาศาสตร์  และจัด ใ ห้ มีบริ การทางด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
อย่างมีทางเลือก 

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบนิติ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว  

 การจัดส่งร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้
กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 กระทรวงยุติธรรมแต่งต้ังคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา
ร่างกฎหมายก่อนการด าเนินการรับฟังความเห็น
และด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่ง
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว 

 การออกระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
รายงานประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดย
ด าเนินการผ่านระบบ Crime เพ่ือใช้ในการรับค า
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขต
อ านาจการสอบสวน 

 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   BR0401 BR0402  BR0403 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR0404  BR0405 

04 ด้านกระบวนการยุติธรรม 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR04G01 การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละข้ันตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

เป้าหมาย CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยตุิธรรม 

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน 

  

BR04 

กระบวนการ
ยุติธรรม 

04 ด้านกระบวนการยุติธรรม 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   BR0401 BR0402  BR0403 

เป้าหมาย CR04G01 การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่าย 
โดยเสมอภาค 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR0404  BR0405 

เป้าหมาย CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
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2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีข้อมูลในการติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินคดีในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 

• ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือค าแนะน าด้านกฎหมายในการด าเนินคดี 
• ประชาชนผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม 
• ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ฉ.      ด้านเศรษฐกิจ   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 กา ร ข จั ด อุ ปส ร ร คแ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ประเทศชาติ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ
ต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี

 การจัดท าความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area : FTA) 
 การเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดท าความตกลงเสรีการค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดคู่

ค้าส าคัญของไทย 
 มีการด าเนินการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2565   
 ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ และเตรียมพร้อมเจรจาการจัดท าความตกลงกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ (FTA) 

 การสร้างกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 การด าเนินงานท่ีส าคัญผ่านยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) พัฒนาความสามารถของประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ (2) พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ (3) 
สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (4) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และ (5) พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 การปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  เพ่ิมพูน
ร า ย ไ ด้ ข อ ง รั ฐ ด้ า น ต่ า ง ๆ  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

 การปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้
จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล 

 ภาครัฐเริ่มด าเนินการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ท่ีเป็นการเพ่ิมรายได้ให้ภาครัฐท่ีส าคัญ  
 การปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษี โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับกระบวนการท างานต่าง ๆ 

ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ  
 การจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 การสร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และ
ผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเหมาะสม  

 การส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือ
สั ง คม แ ล ะ วิ ส า หกิ จ ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม  

 การสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างาน
และการประกอบอาชีพของประชาชน 

 การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 แผนบูรณาการปี 2564 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ 
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) 
 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 588 แห่ง  
 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 400 แห่ง  
 การเพ่ิมโอกาสในการท างานและประกอบอาชีพของประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตพันธุ์

ใหม่ และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

05 ด้านเศรษฐกิจ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ BR0503 BR0504 BR0505 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  BR0501 BR0503 BR0505 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  BR0501 BR0502  
BR0503 BR0504 BR0505 
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05 ด้านเศรษฐกิจ 
สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมาย CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง 

BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) 

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  

BR05 

เศรษฐกิจ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมาย CR05G03 ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  
BR0503 BR0504 BR0505 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   
BR0501 BR0503 BR0505 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่   
เป้าหมาย CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมาย CR05G02 กระจายความเจริญและความเขม้แข็งของภาคสังคม 

เป้าหมาย CR05G03 ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 

BR0501 BR0502 BR0503 BR0504 BR0505 

 

 

 
 

 

 
 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• ผู้ประกอบการ และก าลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพและความพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

• ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ให้ประเทศไทยได้ศูนย์กลาง
ทางการค้าในระดับภูมิภาค 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ช.      ด้านอื่น ๆ   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 การมีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและ
ยั่งยืน โดยค านึงถึงความต้องการใช้
น้ า ใ น ทุ ก มิ ติ  ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศ 

 การสร้างระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยมีพื้นที่น า
ร่อง 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ า
ล าเชิงไกร อ าเภอโนนไทย และพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ าชับ
ประดู่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการด าเนินการที่
ส าคัญ ได้แก่ การขุดลอก การสร้างฝาย การสร้างอาคาร
บังคับน้ า การพัฒนาระบบระบายน้ า รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า 
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสม 

 การจัดให้มีระบบจัดการและก าจัด
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 

 การพยายามควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย CR06G02 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้าง
ความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0602  BR0603 

เป้าหมาย CR06G04 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของ 
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0601 

เป้าหมาย CR06G01 สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนเิวศ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0604  

เป้าหมาย CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0601 

06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 
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  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก ่

BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  

BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  

BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด   

BR06 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค ์

เป้าหมาย CR06G01 สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0604  

เป้าหมาย CR06G02 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0602  BR0603 

เป้าหมาย CR06G04 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของ การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0601 

เป้าหมาย CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0601 

 

 

 

 

 

 
 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบและมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการด ารงชีวิตจากปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

สถานะการบรรลุเปา้หมายอันพึงประสงค์ จ าแนกตามด้านการปฏิรปูประเทศ 

รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ช.      ด้านอื่น ๆ   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

 การปรับระบบหลักประกัน
สุขภาพให้ประชาชนได้รับ
สิทธิและประโยชน์จากการ
บริ ห า รจั ด ก า รและกา ร
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
และสะดวกทัดเทียมกัน 

 การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าระบบ “Persona 
Health” ซึ่งเป็นนวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 
ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของ
ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์
ความรู้และความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)  

 การขยายเครือข่ายหน่วยบริการอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 การมีระบบการแพทย์ปฐม
ภูมิที่ มีแพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

 การติดตามความก้าวหน้าเรื่องการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
เครือข่าย ซึ่งในพื้นที่ทั่วประเทศ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วย
บริการปฐมภูมิครอบคลุมมากกว่า 2,700 หน่วย จากประชากรกว่า 
26.62 ล้านคน และมีการตั้งเป้าหมายในปี 2565 เพิ่มเป็น 3,000 
หน่วย โดยอยู่ระหว่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับการดูแล
สุขภาพ 

07 ด้านสาธารณสุข 

เป้าหมาย CR07G04 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0702  BR0704 

เป้าหมาย CR07G02 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ านวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทั่วประเทศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR0703 BR0705 

เป้าหมาย CR07G01 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกสุขภาพดีสูงขึ้น 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0702  

เป้าหมาย CR07G03 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึน้ 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก ่ BR0702 BR0704 BR0705 

เป้าหมาย CR07G05 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0701  

07 ด้านสาธารณสุข 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 

เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย 

BR0703  การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน 
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม 
ทั่วถึงเพียงพอและย่ังยืนด้านการเงินการคลัง 

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  

BR07 

สาธารณสุข 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 
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สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR07G04 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่   BR0702  BR0704 

เป้าหมาย CR07G02 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาการขยายจ านวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมท่ัวประเทศการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR0703 BR0705 

เป้าหมาย CR07G01 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกสุขภาพดีสูงข้ึน 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่   BR0702  

เป้าหมาย CR07G03 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   
BR0702 BR0704 BR0705 

เป้าหมาย CR07G05 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก ่  BR0701  

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวกและ
ทัดเทียมกันในทุกพื้นที่ 

• ผู้สูงอายุได้รับการบริบาลและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามความต้องการเมื่อเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
08 ด้านการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   BR0801 BR0802 BR0803 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

BR0802  การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

BR0803  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
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08 ด้านการสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่
ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือ
การสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ
ประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้าง
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

การสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

 
 

 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   BR0801 BR0802 BR0803 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

BR0802  การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

BR0803  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
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เป้าหมาย CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่าง 
มีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่า
เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และสื่อเป็น
โรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

การสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 
 

2. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมี
ความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหา
ของข้ อ มู ลข่ าวสารจากช่ องทางที่
หลากหลาย เลือกเสพสื่ อได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่ อที่ มี
คุณภาพ 

• ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและ
คุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรม
การสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

หมายเหตุ : เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศท่ีไม่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 



12 มกราคม 2565 nscr.nesdc.go.th 19 

รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

ช.      ด้านอื่น ๆ   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 การจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน 

อย่างเป็นธรรม  
 การตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน

ทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่
เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  

 การจัดกิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและ
ประชาชน  

 การด าเนินการส ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดินกรุงเทพฯ และในภูมิภาค  

09 ด้านสังคม 

 

 

 

  
 

 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก ่ BR0902 BR0903 BR0905 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0904 

เป้าหมาย CR09G01 มีระบบการออมท้ังภาคสมัครใจ และภาคบังคับแก่ประชาชนทุก
กลุ่มเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองหลังเกษียณ 

เป้าหมาย CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้จัดระบบสวัสดิการ
สังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0901 

เป้าหมาย CR09G03 ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมใน       
กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบยีนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้ 
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
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09 ด้านสังคม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  BR0902 BR0903 BR0905 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0904 

เป้าหมาย CR09G01 มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับแก่
ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

เป้าหมาย CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนที่ เพื่อน ามาใช้จัดระบบ
สวัสดิการสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้อง และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR0901 

เป้าหมาย CR09G03 ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• แรงงานทั้งในและนอกระบบมีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
• ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการก าหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 
• กลุ่มคนพิการได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม 
• ชุมชนโดยเฉพาะในเขตเมืองสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

โดยตรง 
• เกษตรกรและคนยากจนได้รับหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพจาก

การจัดสรรที่ดินจากรัฐให้กับประชาชน 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่   BR1001 BR1002 BR1003 BR1004 BR1005 

เป้าหมาย CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงาน
ของประเทศ 
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10 ด้านพลังงาน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  

BR10 

พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจาก 
การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 

• ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่
เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดี
ขึ้น เกิดการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน  
และลดการผูกขาด 

• หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ 
ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ใช้พลังงานสะอาด 

หมายเหตุ : เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศท่ีไม่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ BR1102 BR1103  
BR1104 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่  BR1101 BR1103 
BR1104 BR1105 

เป้าหมาย CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

เป้าหมาย CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

BR1103 พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริต        
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

  

การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 

BR11 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่   BR1102 BR1103 BR1104 

เป้าหมาย CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่  BR1101 BR1103 BR1104 BR1105 

เป้าหมาย CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

2. ผลการด าเนินการ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

• เครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาค
ประชาชนมีบทบาท ความสามารถ 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่
โดยตรง 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและผู้แจ้งเบาะแสได้รับการ
คุ้มครองจากการมีระบบคุ้มครองผู้
แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ : เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศท่ีไม่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

สถานะการบรรลุเปา้หมายอันพึงประสงค์ จ าแนกตามด้านการปฏิรปูประเทศ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่  BR1201 BR1202 BR1203 BR1204 BR1205 
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ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง       
ในศตวรรษที่ 21 

BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่        
การจ้างงานและการสร้างงาน 

BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

  

การศึกษา 

BR12 

12 ด้านการศึกษา 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล      
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็น
พลเมืองที่ดี รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

รายงานผลการด าเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ  

จ.      การศึกษา   

เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 การเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ

ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  

 วันที่ 30 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาไดป้ระกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562 

 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ  (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2564 – 2570  

 การจัดท าแผนปฏิบัตกิารให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและน าไปปฏิบัตใิห้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนดังกล่าว 

 การด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง
กองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก  ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

 การจัดตั้งกองทุนเพื่อการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ า 

 การมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน  

 การมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ปร ะกอบ
วิชาชีพครู 

 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก าหนดกรอบแนว
ทางการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การเริ่มปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศใช้ใน
ปัจจุบันเป็นหลัก 

 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยง ให้เป็นระบบ online 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) 
ได้เห็นชอบ (1) มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร 
และ (2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา 

 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกนัทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

การจัดท าหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (ร่าง) คู่มือ
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1–3) (ร่าง) สาระการ
เรียนรู้ 7 สาระ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) แผนการด าเนินงานโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนน าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

12 ด้านการศึกษา 
สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 
เป้าหมาย CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิ
และหน้าท่ี มีความ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่   

BR1201 BR1202 BR1203 BR1204 BR1205 

  

 

 
 

2. ผลการด าเนินการ 

• เด็กปฐมวัย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย 
และได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

• ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักในการด ารงชีวิต มีการพัฒนาตนเองตามความถนัด 
และความสนใจ 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะสูง เป็นต้นแบบที่ดี สามารถจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
• ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการจ้างงาน และเป็นผู้มี

ทักษะและศักยภาพที่พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR1304  BR1305 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR1301 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR1302 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR1303 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา อย่างทั่วถึง
และ เท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

BR13 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์

13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย CR13G02 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

เป้าหมาย CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมาย CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

สถานการณ์ในปี 2564 
เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 
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13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ BR1301 
เป้าหมาย CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR1302 
เป้าหมาย CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่  BR1303 

เป้าหมาย CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  BR1304  BR1305 

เป้าหมาย CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

  ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อน 

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา 

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

BR13 

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์แผ
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2. ผลการด าเนินการ 

• ประชาชนได้รับสื่อที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

• ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในด้านของคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

• ที่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้ประชาชน 
• ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ออกก าลังกาย และเล่นกีฬา

อย่างสม่ าเสมอ และสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพและสามารถ
สร้างสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 

• แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพ
อย่างเหมาะสมตลอดช่วงชีวิต 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

หมายเหตุ : เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศท่ีไม่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
2. ผลการด าเนินการ ประเด็นท้าทาย และการด าเนินงานในระยะต่อไป 

ประเด็นท้าทายที่ส าคัญ 

1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

การด าเนินการในระยะต่อไป 

2 การเร่งรัดด าเนินโครงการทีส่่งผลตอ่การบรรลุเปา้หมายอันพึงประสงค์ 

3 การผลักดันกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

4 การบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งผลต่อการด าเนินงานของแผนการปฏริูปประเทศ การด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความล่าช้า  

บางโครงการยังมีการด าเนินการทีล่่าช้ากว่าห้วงระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนงานทีม่ีความลา้สมยั และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

หน่วยงานยังคงยึดภารกิจของหน่วยงานตนเอง ท าให้การบูรณาการ
ท างานยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า  

ประสานและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อน
การด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ใช้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 

1 

2 

วิเคราะห์หาสาเหตุความล่าช้าของกิจกรรม Big Rock และ

เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุผลในปี 2565 

เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

3 
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ขอความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2564 
และมอบหมายส านักงานฯ เสนอรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และ
รัฐสภาทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ ต่อไป 

3.1 

รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 2564 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 3 
3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

มอบหมายส านักงานฯ จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประจ าปี 2564 

ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และด าเนินการผลิตเอกสาร เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กร

อัยการ และรัฐสภาทราบ จ านวน 2,000 เล่มต่อไป 

3.2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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วาระที่ 4 
เรื่องอื่น ๆ 


