
 

 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 
 

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์างโปรแกรม (Zoom)  

 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



ระเบียบวาระการประชุม 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม (Zoom)  

 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔  

วาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๑-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุมร่วมประธานกรรมการ

ปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



๒-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

๑. ความเป็นมา 

ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ได้มีการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ และแจ้งเวียนไปยังประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ โดยขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ 
กลับมายังส านักงานฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ มีกรรมการฯ (นายสุรพงษ์ มาลี กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุมฯ แทนประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน) ได้รับรองรายงานการประชุมโดยขอแก้ไขเพ่ิมเติม วาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ข้อ ๔ ความเห็นและประเด็นอภิปราย ข้อย่อย ๔.๒ 
ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้เพ่ิมเติม “อาทิ ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ
กรมบัญชีกลาง” และส านักงานฯ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๓. มติที่ประชุม 
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……………………………………………………………………………………………………….......................…………………… 
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เอกสารประกอบวาระที่ ๒ 
รายงานการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป

ประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔



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 
๕. นางสาวศศิธร พลัตถเดช   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 



-๒- 
 

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  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 
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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
ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารูปเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และระเบียบ 
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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 
๓.๑ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง  

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เข้าสู่กระบวนการการบรรจุวาระของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว โดยจะเข้าสู่วาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๔ และวุฒิสภาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อไป 
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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 เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็ น
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
เชิงปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการการด าเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ การปฏิรูปด้านการเมืองที่ส าคัญ 
คือการปฏิรูปนักการเมือง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีอ านาจและหน้าที่ในการผลักดันได้อย่างเต็มที่  
จึงอาจต้องประสานกับวุฒิสภาเพ่ือช่วยกันผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้  ขอบเขตงาน  
ด้านการเมืองมีความครอบคลุมถึงการเมืองระหว่างประเทศ อาทิ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ  และท่าที
ของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศต่อกิจการภายในของไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถ
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พิจารณาร่วมมือกับทางส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔.๒ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาทิ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับแผนปฏิบัติงานของตนเองให้รองรับแผนการปฏิรูปประเทศ 

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 

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 
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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 

๔.๑๑ ประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การด าเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นโครงการที่มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงาน โดยการของบประมาณ
บูรณาการในปัจจุบันใช้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก  
โดยขอให้เชื่อมโยงกรอบงบประมาณบูรณาการกับแผนการปฏิรูปประเทศด้วย  เพื่อให้โครงการ 
ทีร่องรับแผนการปฏิรูปประเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนินการ 
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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  
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีบังคับใช้จึงจะเริม่ด 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
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 ่
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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 

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 
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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
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
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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) 
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
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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 าปีตามแผนการปฏิ รูป
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  
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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 
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Big Rock ไปยังส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ที่สอดคล้องต่อไป 

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

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

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

๒. มติที่ประชุม มอบหมายที่ประชุมน าข้อหารือในการประชุมไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

  

 

(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ) 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายดนุชา พิชยนันท์) 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เลขานุการที่ประชุมร่วม 
ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 

แผนการปฏิรปูประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ 
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ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ส านักงานฯ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

๑.๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เค้าโครงรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี และกรอบระยะเวลาการจัดท ารายงานฯ 
โดยให้ใช้ในการจัดท ารายงานสรุปผลฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑.๒.๑ แนวทางการประเมินผล การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้น าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านมาประกอบการประเมินผล
ของการปฏิรูปประเทศ  

๑.๒.๒ เค้าโครงสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ประกอบด้วย (๑) บทสรุป
ผู้บริหาร (๒) ส่วนที่ ๑ บทน า (๓) ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้าน ... และ (๔) ส่วนที่ ๓ ประเด็นท้าทายและการด าเนินการในระยะต่อไป  

๑.๒.๓ กรอบระยะเวลา ส านักงานฯ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform : eMENSCR)  และส านักงานฯ จะด าเนินการจัดท ารายงานฯ 
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๑.๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) จ านวน ๑๓ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านประกอบด้วย เป้าหมายอันพึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้าหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม และกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ รวมทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะบรรลุผลในช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑.๔ ส าหรับแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ป ี๒๕๖๔ ใช้รูปแบบการประเมินตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน รวมทั้งส้ิน ๓๑ เป้าหมาย เพ่ือแสดงให้เห็นสถานะความส าเร็จของการ
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บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แต่ละด้านภายในห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ทั้งนี้ ส าหรับเค้าโครงสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี และกรอบระยะเวลา ยังคงใช้รูปแบบการด าเนินการตาม 
มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ต่อไป 

๒. ผลการด าเนินการ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ 
แล้วเสร็จ โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่ได้บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๗ และ มาตรา ๒๕๘ 
(๒) สถานะการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลอันพึงประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ 
และปี ๒๕๖๕ เพ่ือท าให้เห็นสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน ประเด็นท้าทาย และข้อเสนอแนะ (๓) สรุป
สถานะความคืบหน้าการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) เปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ือให้เห็น
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ภายในห้วงเวลาที่ก าหนด โดยประมวลผลข้อมูลการ
ด าเนินงานจากกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องที่หน่วยงานได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการผ่านระบบ 
eMENSCR และ (๔) สรุปผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) รวมทัง้ประเด็นท้าทาย และการด าเนินการในระยะต่อไป ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๗ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ประกอบด้วย  

(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ มีการด าเนินงานเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 
(ระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และระดับอ าเภอ) และโครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดท าความตกลงเสรี
การค้า (Free Trade Area : FTA) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศคูค่้าส าคัญของไทย การพิจารณาจัดตั้ง
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) 
เพ่ือช่วยเหลือส าหรับการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า  

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า มีการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคมในหลายด้าน เช่น 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (VAT for Electronic Service : VES) 
ส าหรับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการที่เป็นต่างชาติ เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถ
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แข่งขันได้ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ การปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบออนไลน์ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใช้กับกระบวนการท างานต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการ
ให้บริการที่ง่ายและรวดเร็ว การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  

(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และมีการปรับปรุง/แก้ไข 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
เพ่ือส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของรัฐ การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ 
https://www.law.go.th/ หรือ ระบบกลางทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับการรับฟังความคิดเห็น  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การออกระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยรายงาน
ประจ าวันอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด าเนินการผ่านระบบ Crime เพ่ือใช้ในการรับค าร้อง
ทุกขห์รือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ต ารวจทั่วประเทศ ท าให้พนักงานสอบสวนสามารถรับค าร้องทุกข์จากคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบได้ และสามารถส่งค าร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็ว  
การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าระบบ “Persona Health” ซึ่งเป็นนวัตกรรม
กลไกท่ีช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้งานของประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
โดยเร็วที่สุด และขยายเครือข่ายหน่วยบริการอ่ืน ๆ  เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ส าหรับผลการด าเนินการตามหมวด ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๕๘ ที่ก าหนดให้การด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ต้องเกิดผล  
ได้มีการถ่ายระดับไปสู่การก าหนดเป้าหมายอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ซ่ึงได้มกีารประเมินสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติ ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และสถานะความส าเร็จ
ของกิจกรรม Big Rock ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเข้ารายละเอียดข้อมูลในระบบ eMENSCR 
เพื่อน ามาใช้ประกอบการประเมินสถานะความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย อันพึงประสงค์ของ
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ โดยสามารถแสดงผลและจ าแนกสถานะตาม
สีได้เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ (๑) สีเขียว หมายถึง บรรลุเป้าหมาย (๒) สีเหลือง หมายถึง อยู่ในระดับใกล้เคียง
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ในการบรรลุเป้าหมาย (๓) สีส้ม หมายถึง ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย และ (๔) สีแดง 
หมายถึง อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ สถานะการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลอันพึงประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งสิ้น ๓๑ เป้าหมาย ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน 
โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลการประเมินและสรุปผลการด าเนินการ
ในปัจจุบันเทียบกับค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ และผลการด าเนินการในปัจจุบันเทียบกับค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในปัจจุบันเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๔ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
พบว่ า  ส่ ว น ใหญ่ มีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายใกล้เคียงหรือบรรลุค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ จ านวนทั้งสิ้น ๒๖ เป้าหมาย 
จาก ๓๑ เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
ของเป้าหมายทั้งหมด  ซึ่งสามารถจ าแนก
ได้เป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย (๑) ระดับ
การบรรลุเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ านวน 

๑๐ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๓๒ (๒) ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) จ านวน  
๑๖ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๕๒ (๓) ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) จ านวน  
๓ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๑๐ และ (๔) ระดับยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
(สีแดง) จ านวน ๒ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๖ 

๒.๒.๒  สรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในปัจจุบันเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๕  

สถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
สามารถจ าแนกได้เป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย 
(๑) ระดับการบรรลุเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) 
จ านวน ๗ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๒๓  
(๒) ระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย  
(สีเหลือง) จ านวน ๑๕ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๔๘ 
(๓) ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย (สีส้ม) จ านวน ๗ เป้าหมาย 
หรือร้อยละ ๒๓ และ (๔) ระดับยังคงมี

ความเสี่ยงอยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) จ านวน ๒ เป้าหมาย หรือร้อยละ ๖  
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ทั้งนี้ ส าหรับสถานะการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ที่ยังคงอยู่ในระดับมีความเสี่ยงและอยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมายปี ๒๕๖๕ (สีส้ม สีแดง)  
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๙ เป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ และข้อวิเคราะห์ของสถานะการบรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนี้ 

เป้าหมายที่อยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) ในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี ๒๕๖๕ 

แผนการปฏิรูปประเทศ รหัสเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ ชื่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด้านกฎหมาย CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประชาชน 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

 

เป้าหมายที่มีความเสี่ยง (สีส้ม) ในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี ๒๕๖๕ 

แผนการปฏิรูปประเทศ รหัสเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ ชื่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ด้านการเมือง   CR01G01 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงตลอดจนเกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  และพรรคการเมือง
และนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
CR04G01 

การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และ
เข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

CR04G02 
การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และ
พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 
CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ด้านสังคม 
CR09G01 

มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ซ่ึงเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ียังคงมีความเสี่ยง (สีส้ม) และอยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) ต่อการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ดังกล่าว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการมุ่งเน้นการน าเป้าหมายมาเร่งรัด
ด าเนินการให้เกิดผล เพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ในปี ๒๕๖๕ และต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรค เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขการด าเนินการให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
รวมทั้งต้องมีการก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงน าไปสู่
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การบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ก าหนดไว้ใน 
ปี ๒๕๖๕ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลตามที่ก าหนดไว้ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

๒.๓ สรุปสถานะความคืบหน้าการด าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock จ านวน ๖๒ กิจกรรม ภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน โดยการประเมินความส าเร็จในภาพรวมของ
กิจกรรม Big Rock จากการบรรลุเป้าหมายย่อยที่ก าหนดตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือแสดงว่ากิจกรรม Big Rock มีสถานะการด าเนินการเป็นไปตามแผน หรือล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ต่อไป โดยกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม มีสถานะความคืบหน้าในการด าเนินงาน
สิ้นสุด ณ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (๑) การด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน ๕๓ กิจกรรม 
และ (๒) การด าเนินการล่าช้ากว่าแผน จ านวน ๙ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

   

ซึ่งกิจกรรม Big Rock ที่มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน ส านักงานฯ จะด าเนินการประสานและบูรณาการ
ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการกิจกรรม 
Big Rock เพ่ือเร่งรัดการขับเคลื่อนการด าเนินการ และก ากับ ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อันพึงประสงคต์ามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  



๓-๗ 
 

๒.๔ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
การปฏิรปูประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. การเมือง - ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านชุดความรู้ที่เข้าใจได้โดยง่ายและ
เข้าถึงทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 

- ประชาชนมีช่องทางและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะร่วมกับสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ 
ผ่านการมีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

- พรรคการเมืองภายในประเทศทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  ด าเนินนโยบายโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  โดยส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริต มีความโปร่งใส มีความ
เที่ยงธรรม เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้นักการเมืองที่ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม เข้ามาท างานเพื่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

- เยาวชนและประชาชนในชาติมีความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รู้จักเสียสละในการ
ท างานเพื่อส่วนรวม ผ่านการด าเนินโครงการปลูกฝังจิตส านึกสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
มากยิ่งขึ้น 

๒. การบริหารราชการแผ่นดิน - ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ ได้รับการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้โดยง่าย  จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐให้
เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

- ภาครัฐมีความคล่องตัวในการท างาน สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์ และมีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาประเทศ  จากการจัดโครงสร้างของ
องค์กรและระบบงานให้มีความยืดหยุ่นทั้งในทางกายภาพ โดยให้ความส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เกิดการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้ในระบบราชการ  

- ภาครัฐปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใสในการท างาน และสามารถตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอน จากการมีระบบการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการสาธารณะที่เป็นธรรมและมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐมาก
ยิ่งขึ้น 

๓.  กฎหมาย - ประชาชนสามารถด ารงชีวิต ประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจโดยปราศจากอุปสรรคที่เกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมาย จากกระบวนการศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย  

- ประชาชนผู้ต้องโทษทางอาญาที่ไม่ได้เกิดจากการกระท าความผิดร้ายแรง ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพที่เหมาะสม จากการเสนอให้มีการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 
เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงเป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมาตรการลงโทษอื่น ๆ   

- ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงกฎหมายและการใช้บริการด้านกฎหมายที่ประสิทธิภาพ 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และก าหนดกลไกให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย  

- ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย จากการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน และ
การก าหนดให้มีกลไกในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายในทุก
กระบวนการ  

- ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก ใช้งานและเข้าใจเนื้อหากฎหมายได้โดยง่าย โดยการเสนอ 
“ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก” 
เพื่อรวบรวมกฎหมาย หรือกฎที่เป็นเร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกัน 

๔. กระบวนการยตุิธรรม - ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีข้อมูลในการติดตามความคืบหน้า
ในการด าเนินคดีในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีกฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงานไว้อย่าง เพื่อใช้เป็นกลไกให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว  



๓-๘ 
 

การปฏิรปูประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับ 

- ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี 
โดยประชาชนสามารถแจ้งความร้องทุกข์ในต่างท้องที่ได้ โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ต ารวจทั่วประเทศ ท าให้พนักงานสอบสวนสามารถรับค าร้องทุกข์จากคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้ และสามารถส่งค าร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไดโ้ดยเร็ว  

- ประชาชนผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม โดยมี
มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจ าเลย และยกระดับการปล่อย
ชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ  
 

- ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  
โดยได้พัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา โดยใช้ข้อมูลทางนิติ
วิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี 

๕. เศรษฐกิจ - ผู้ประกอบการ และก าลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพและความพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  จากการพัฒนาศักยภาพก าลังคนให้มี
ทักษะในอาชีพ รวมไปถึงออกแบบหลักสูตรในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

- ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้อุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย ให้ประเทศไทยได้ศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค   สร้างฐานการผลิตของ
ประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มทั้งภาคการเกษตร การท่องเท่ียวและบริการให้มีความเข้มแข็ง  โดยเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคง และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้เปิดการเจรจาโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดคู่ค้าส าคัญของ
ไทย เพื่อท าให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค  

๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู อย่างเป็นระบบและ
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางบก และทางทะเล จากการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมไปจนถึงการให้ความรู้เรื่องเขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเลและขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้เรื่องเขตทางทะเลของประเทศ
ไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

- ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการด ารงชีวิตจากปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สุขภาพ  จากการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัญหาด้านมลพิษต่อระบบนิเวศ โดยมีการออก
กฎระเบียบในการลงโทษ หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษ 
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สาธารณสุข - ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ 
สะดวกและทัดเทียมกันในทุกพื้นที่ ผ่านกลไกการมีระบบหลักประกันสุขภาพโดยมุ่งเน้นการ
จัดบริการสาธารสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด ตลอดจนวัยผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิ  

- ผู้สูงอายุได้รับการบริบาลและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามความต้องการเมื่อเข้าสู่ภาวะ
พึ่งพิง  โดยมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เชิงนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต  

๘. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเน้ือหาของข้อมูล
ข่าวสารจากช่องทางที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม จากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน และจากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ดิจิทัล การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์ปลอดภัย  

- ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตาม
สิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล



๓-๙ 
 

การปฏิรปูประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนได้รับ 

ข่าวสารมีมาตรฐาน มีความแม่นย า ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้ประชาชนมีช่องทางส าหรับการแจ้งข้อมูล
ข่าวปลอม สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ 

๙. สังคม - แรงงานทั้งในและนอกระบบมีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านการผลักดันให้
มีระบบการออมเพื่อการเกษียณ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังวัยเกษียณและ
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

- ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการก าหนดนโยบายที่แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด  
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลกลางในระดับพื้นที่ รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการมีศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้เครื่องมือระบบการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

- กลุ่มคนพิการได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม ผ่านการเข้าถึงการจดทะเบียนและออก
บัตรประจ าตัวคนพิการโดยสะดวก รวมถึงลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจากระบบการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ   

- ชุมชนโดยเฉพาะในเขตเมืองสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
โดยตรง จากการปรับปรุงกฎระเบียบที่ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนซ่ึงจะน าไปสู่การสร้าง
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมต่อไป  

- เกษตรกรและคนยากจนได้รับหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพจาก
การจัดสรรที่ดินจากรัฐให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถน าเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ 

๑๐. พลังงาน - ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น เกิดการ
แข่งขันในทุกกิจการพลังงาน และลดการผูกขาด โดยการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผน
จัดหาพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
ศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงาน
ทดแทน  

- หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ ลดต้นทุนการน าเข้า และสามารถผลิดใช้เองได้ใน
ประเทศ ก าลังผลิตไฟฟ้าของไทยสามารถกระจายสัดส่วนและแหล่งเช้ือเพลิงที่สมดุล เปิดโอกาส
ให้ผู้ผลิตรายเล็กและประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง และเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน 

๑๑. การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนมีบทบาท 
ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง  
โดยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายประชาชนและการจัดท าคู่มือ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและช่องทางการร้องเรียน
ของประชาชน  

- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองจากการมีระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการผลักดันศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกใน
รูปแบบที่หลากหลายและการจัดท าระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอย่างครบวงจร รวมทั้ง การจัดให้มีการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล การ
พัฒนาระบบเปิดเผยและแจ้งผลการติดตามเรื่องร้องเรียน และการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการฟ้องปิดปาก  

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของภาครัฐ ได้รับความ
เสมอภาค ความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมีจ านวนลดลง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและ
หัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การจัดให้มีมาตรการควบคุม 
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ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม การจัดท ามาตรฐานขนาดของคดีและ
ระยะเวลาในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

- หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมีการด าเนินการที่มีความโปร่งใส ได้รับความยุติธรรมประชาชน
ได้รับประโยชน์จาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผ่านการมีนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดบุญคุณ
ต่อกัน การจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคล การก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ และการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายใน
การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑๒. การศึกษา - เด็กปฐมวัย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการที่สมวัยและได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยได้พัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการ
การท างานการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ ด้อยโอกาส  

- ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักในการด ารงชีวิต มีการพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ จากการมีกลไกการคัดเลือกผู้เรียนโดยใช้ระบบวัดแววพหุปัญญา 
จัดท าสื่อเพื่อใช้ส าหรับอบรมครูเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  มีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับ รวมถึงการจัดให้มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่
เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง เป็นต้นแบบที่ดี และสามารถจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนบทบาทให้เป็นครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้น
ออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อม 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการจ้าง
งาน และเป็นผู้มีทักษะและศักยภาพที่พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ สถาบันทางการศึกษาได้ปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์
ความต้องการของประชากรทุกกลุ่มมีบทบาทในการร่วมพัฒนาก าลังคนวัยท างานในภาคการผลิต
และบริการ  

๑๓. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาการทรัพยากร
มนุษย์ 

- ประชาชนได้รับสื่อที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการ
สร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น การพัฒนาระบบเครดิตสังคม (Social credit) ด้วยการใช้พลังทาง
วัฒนธรรมหรือความคิดในที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพลังบวก (Soft power)  

- ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบในด้านของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ประชาชน จากการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพ ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค   

- ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ และสร้าง
นักกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพและสามารถสร้างสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยส่งเสริมการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
ทั้งทักษะผู้ตัดสิน จัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  รวมถึงมีการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้
ได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการ
กีฬาของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค 

- แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสมตลอดช่วงชีวิต 
จากการมีระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก าลังคนของประเทศไทย ที่จะท าให้แรงงานใน
ประเทศได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการ
พัฒนาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ  



๓-๑๑ 
 

๒.๕ ประเด็นท้าทายของการด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน พร้อมกับได้รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 
โดยได้ระบุผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ส่งต่อผลให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ ได้แก่ (๑) สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวในการท างานให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานจึงไม่สามารถจัดกิจกรรม/การด าเนินงานได้
ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้  (๒) การเร่งรัดด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอันพึง
ประสงค์ โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) บางโครงการยังมีการ
ด าเนินการที่ล่าช้ากว่าห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จึงส่งผลให้การ
ด าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (๓) การผลักดัน
กฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายและกระบวนงานที่มีความล้าสมัยท าให้เกิดอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปรับปรุงกฎหมาย การจัดระเบียบกฎหมายให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน 
และการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นอย่างมาก 
ส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นไปอย่างล้าช้า และ (๔) การบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของการร่วม
วางแผน การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากหน่วยงานยังคงยึดติดกับ
ภารกิจหน้าที่ของตนเอง จึงอาจยังไม่ได้มีการบูรณาการกันอย่างครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกันในประเด็นต่าง ๆ  

๒.๖ การด าเนินการในระยะต่อไป 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง  
ให้ความส าคัญในการด าเนินงาน/โครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศ โดยให้มีการประสานและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือเร่งรัดขับเคลื่อนการด าเนินการ 
ให้เกิดผลตามเป้าหมายอันพึงประสงค์อย่างแท้จริง โดยใช้ประโยชน์แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้การด าเนินเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดได้อย่างไม่ล่าช้า รวมทั้ง ให้ความส าคัญ 
ในประเด็นปฏิรูปที่ค่าสถานการณ์ในปี ๒๕๖๔ ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์  
โดยหยิบยกกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ และเร่งรัด ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  ผ่านกลไกเครือข่ายของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เพ่ือก าหนดแนวทาง  
วิธีด าเนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปได้ โดยก าหนดให้มีมาตรการเป็นการเฉพาะเพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศไปสู่การด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ภายในกรอบระยะเวลาของ
แผนการปฏิรูปประเทศได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓) 



๓-๑๒ 
 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ขอความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ และ
มอบหมายส านักงานฯ เสนอรายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภา
ทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ ต่อไป 

๓.๒ ขอความเห็นชอบมอบหมายให้ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และด าเนินการผลิตเอกสาร 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ จ านวน ๒,๐๐๐ เล่มต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

 

 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม 

แผนการปฏิรูปประเทศประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



QR Code 
(ร่าง) รายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี ๒๕๖๔ 

 



๔-๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองอื่น ๆ  
……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

 




