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1		มาตรา	270	ของรัฐธรรมนูญฯ	ก�าหนดให้วุฒิสภา	มีหน้าที่และอ�านาจติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด	16	 

			การปฏิรูปประเทศ	โดยให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
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 การปฏิรูปประเทศ	 เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วน 
ในช่วง	5	ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ	เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง	เหมาะสม	สมควรกับบริบทประเทศ	
และพร้อมขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป ้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยเป็นการมุ ่งเน ้น 
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง	 การปรับเปลี่ยนและลดอุปสรรค	 “วิธีและกระบวนการ”	 หรือ	 “กลไก”	 หรือ	 
“กฎระเบียบ”	ที่ส�าคัญ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องนั้นสะดวก	มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2560	หมวด	16	การปฏิรูปประเทศ	
และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งพระราชบัญญัต ิ
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 2560	 ได้ก�าหนดให้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ 
แต่ละด้านให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

 แผนการปฏิรูปประเทศ	 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาคร้ังแรก	 เม่ือวันท่ี	 6	 เมษายน	 2561	 
เพื่อด�าเนินการตามเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญฯ	 และได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	 เม่ือวันที	่
25	 กุมภาพันธ์	 2564	ซึ่งนับจากห้วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นสุดการด�าเนินของแผนการปฏิรูปประเทศในปี	 2565	 
จะใช้แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 เป็นกรอบในการด�าเนินงานคู ่ขนานไปกับแผนการปฏิรูป 
ประเทศฉบับเดิม	 โดยมุ ่งเน้นในการขับเคล่ือนเฉพาะการด�าเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปที่ส ่งผลให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ หรือที่เรียกว่า “กิจกรรม Big Rock”	 โดยมีแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม	 Big	 Rock	 เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการด�าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม	 
Big	 Rock	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ไปสู ่การปฏิบัติ	 ซ่ึงจะมีการรายงาน 
ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาให้ทราบอย่างต ่อเนื่องเป ็นระยะ 
ในทุกสามเดือน	ตามมาตรา	 270	 ของรัฐธรรมนูญฯ1	 รวมท้ังจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าป	ี 
เพ่ือให้เห็นสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
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ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ กับแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ  
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จ าแนกแผน
ออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดิน และจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแผนระดับที่ 2 อันได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ เป็นแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ผ่ำนกำรจัดท ำ
แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี รำย 5 ปี หรือแผนอ่ืน ๆ  
ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนและท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  
  

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	65	ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง	ๆ	 ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน	 เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์	
“ประเทศไทยมีความมั่งคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”	ได ้
ตามที่ก�าหนดไว ้อย ่างเป ็นรูปธรรม	 ซึ่งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 4	 ธันวาคม	 2560	 ได ้จ�าแนก 
แผนออกเป็น	 3	 ระดับ	 โดยก�าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1	 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก�าหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน	 และจัดท�าแผนระดับต่าง	 ๆ	 ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 
อย่างเป็นระบบ	 โดยมีแผนระดับที่	 2	 อันได้แก่	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ	 เพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ	 
ผ่านการจัดท�าแผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการรายปี ราย 5 ปี  
หรือแผนอื่น ๆ	 ที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแนวทางขับเคล่ือน	 
และท�าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
กับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
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วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดแผนระดับที่ 2 แต่ละฉบับขึ้นมีเป้ำประสงค์ที่แตกต่ำงกัน โดยหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแผน 3 ระดับ รวมถึงมีความชัดเจนในหลักการและเป้าประสงค์
ของแผนฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและน าไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีและราย 5 ปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้ตอบโจทย์ตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

แผนกำรปฏิ รูปประเทศ  ที่ มี จุ ดมุ่ งเน้ น ให้ เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 
วิธีการ หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศมีรากฐานที่
มั่นคงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นแผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวช้องไว้อย่างครอบคลุมใน 
23 ประเด็น 

 

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่มีการระบุทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในทุก ๆ 5 ปี โดย
ค านึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่   

 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ  ที่เป็น
กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 

 

วัตถุประสงค์ในการก�าหนดแผนระดับที่ 2 แต่ละฉบับขึ้นมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกัน	 โดยหน่วยงาน 
ของรัฐจ�าเป ็นต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการของแผน	 3	 ระดับ	 รวมถึงมีความชัดเจนในหลักการ 
และเป้าประสงค์ของแผนฉบับต่างๆ	 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและน�าไปสู่การจัดท�าแผนระดับ	3	 โดยเฉพาะ 
แผนปฏิบัติการราชการรายปีและราย	 5	 ปี	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ 
ให้ตอบโจทย์ตามเป้าประสงค์ท่ีก�าหนดไว้		โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ซ่ึงเป็นแผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยก�าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เก่ียวข้องไว้อย่างครอบคลุมใน	
23	ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ ที่มีจุดมุ ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง	 วิธีการ	 หรือกฎ
ระเบียบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ	 เพื่อให้ประเทศมีรากฐานที่ม่ันคงและเหมาะสม
กับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง	5	ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ท่ีมีการระบุทิศทาง 
การพัฒนาประเทศที่ควรให้ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการในทุก	ๆ	 5	ปี 
โดยค�านึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความั่นคงแห่งชาติ ที่เป็นกรอบ 
การด�าเนินการป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ	เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดแผนระดับที่ 2 แต่ละฉบับขึ้นมีเป้ำประสงค์ที่แตกต่ำงกัน โดยหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแผน 3 ระดับ รวมถึงมีความชัดเจนในหลักการและเป้าประสงค์
ของแผนฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและน าไปสู่การจัดท าแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีและราย 5 ปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้ตอบโจทย์ตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

แผนกำรปฏิ รูปประเทศ  ที่ มี จุ ดมุ่ งเน้ น ให้ เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 
วิธีการ หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศมีรากฐานที่
มั่นคงและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นแผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยก าหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการและ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่เกี่ยวช้องไว้อย่างครอบคลุมใน 
23 ประเด็น 

 

แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ที่มีการระบุทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในทุก ๆ 5 ปี โดย
ค านึงถึงพลวัตและเง่ือนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่   

 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ  ที่เป็น
กรอบการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
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ราชการรายปีและราย 5 ปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้ตอบโจทย์ตาม
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ยุทธศาสตร์ชาติ   

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งเป็นแผนที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
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สำระส ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ ได้ประกาศใช้ ครั้งแรกเมื่อวันที่  6 เมษายน 2561 เป็นห้วงเวลาที่ เกิดขึ้น 
ก่อนหน้าการประกาศบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  
13 ตุลาคม 2561 และวันที่ 18 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  โดยเป็นการด าเนินการตามมำตรำ 13 
แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้ในกรณี 
มีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือ 
แผนแม่บทหรือเพราะเหตุอ่ืนใดให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว โดยให้น าความในมาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับมีประเด็น
ข้อสังเกตในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดไว้ อาทิ โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงาน มีโครงการและกิจกรรมจ านวนมาก กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน
ขาดความชัดเจน โดยได้น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 เห็นชอบกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  
โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และจัดให้มีการรับฟังความเห็นเพ่ือประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบให้มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งส านักงานฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
ได้น าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามล าดับ และได้เสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
4 , 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือบังคับใช้โดยทั่วกัน 

 
  

	 ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ	ที่ได้ประกาศใช้คร้ังแรกเมื่อวันที่	 6	 เมษายน	2561	 เป็นห้วงเวลาที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าการประกาศบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
13	ตุลาคม	2561	และวันที่	 18	 เมษายน	2562	ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยเป็นการด�าเนินการตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560	ที่ก�าหนดให้ในกรณีมีเหตุ
จ�าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือ 
แผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใดให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว	 โดยให้น�าความในมาตรา	 11	 มาใช้บังคับโดยอนุโลม	ประกอบกับ 
มีประเด็นข ้อสังเกตในการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดไว้	อาทิ	 โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน		มีโครงการและกิจกรรมจ�านวนมาก		กิจกรรมมีความซ�้าซ้อน	มีเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน 
ขาดความชัดเจน	 โดยได้น�าไปก�าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยมุ ่งเน้นให  ้
ความส�าคัญกับกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด�าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 
และให้มีการรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ	์ 
ซึ่งส�านักงานฯ	 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 ได้น�าเสนอ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย	 โดยท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต	ิ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 แล้วเมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	 2563	 
วันท่ี	 9	พฤศจิกายน	 2563	 และวันที่	 8	 ธันวาคม	 2563	 ตามล�าดับ	 และได้เสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่	 4,	 8	 
และ	11	กุมภาพันธ์	2564	ให้รับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	โดยได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี	25		กุมภาพันธ์	2564	เพื่อบังคับใช้โดยทั่วกัน

สำระส�ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ประกอบด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ	13	ด้าน	 	 โดยได้ก�าหนดรายละเอียดอันประกอบด้วย	 ผลอันพึง
ประสงค์	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน
และมีความสอดคล ้องและส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติ	 และแผนแม ่บทภายใต  ้
ยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยมุ ่งเน้นด�าเนินการผ่านกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 
หรือกิจกรรม	Big	Rock	ที่ก�าหนดไว้ไม่เกินกว่า	 5	กิจกรรมต่อด้านการปฏิรูปประเทศ	 	 โดยมีการก�าหนดให้มี
หน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรมไว้ในแผนฯ	 อย่างชัดเจน	 รวมมีกิจกรรม	 Big	 Rock	 ทั้งสิ้น	 
62	กิจกรรม	และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท�าข้ึนใหม่	 จ�านวน	45	ฉบับ	อย่างไรก็ตาม	แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นี้ยังคงเป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ซ่ึงจะด�าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2561  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	Rock)	 ให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศบรรลุตามเป้าหมายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด	 โดยการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีเป้าประสงค ์
ท่ีส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง
มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ	การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคี	ปรองดองสมานฉันท ์
ของคนในชาติ	 ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาต ิ
และประชาชนเป็นหลัก	

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและรองรับ 
ผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่	และทิศทางที่ก�าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ

3. ด้านกฎหมาย
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นตามหลักการ 
ของมาตรา	258	ค.	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
มีเป้าประสงค์เพื่ออ�านวยความยุติธรรมในแต่ละข้ันตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	 สร้างความเสมอภาค	 ลดความ 
เหลื่อมล�้า	พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม	

5. ด้านเศรษฐกิจ
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	กระจายความเจริญและความเข้มแข็ง 
ของภาคสังคม	 และปรับบทบาท	 โครงสร้าง	 และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	และลดความเหลื่อมล�้าให้เกิดผลสัมฤทธิ	์
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6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้รับการดูแล	รักษา	และฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ	 
มีประสิทธิภาพ	และมีความสมบูรณ์ยั่งยืน	เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	 
พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 ลดความขัดแย้งของการพัฒนา 
ที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 และมีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส ่วนร ่วม 
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ	

7. ด้านสาธารณสุข
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย	ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และทันสมัย	 
มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น	 สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้	พร้อมทั้งผู ้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน	

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการท�าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ 
กับการก�ากับท่ีมีความชอบธรรม	และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ	ด�ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก	การรับรู้ของประชาชน	ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย	 และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้ 
แก่ประชาชน	ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ	และปลูกฝัง	ทัศนคติที่ดี	

9. ด้านสังคม
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าในสังคม	การคุ ้มครองกลุ ่มเปราะบาง 
ในสังคม	ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน

10. ด้านพลังงาน
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น	 ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม	 
หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ	ประหยัด	 คุ ้มค่า	 และมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจน 
มีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห ์
ด้านพลังงาน	 เพื่อสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 
และสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก	และสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
อย่างต่อเน่ือง	

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน	และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ	และให้มีมาตรการควบคุม	ก�ากับ	ติดตาม	การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร 
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต	ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง	รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
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ธรรมาภิบาลซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะ 
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

13. ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชน 
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และก าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

กำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ   

ด้วยห้วงระยะเวลาอันใกล้ท่ีการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในปี 2565  
ท าให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญไปที่กำร
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือที่เรียก
กันว่ำ “กิจกรรม Big Rock” อันมีที่มาจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้พิจารณาก าหนด
กิจกรรมที่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือจะท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
ขึ้นกับประชาชน น ามาก าหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) สู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยส านักงานฯ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันด าเนินการดังนี้  

 
(1) กำรด ำเนินกิจกรรมของแผนกำรปฏิรูปประเทศเดิม  ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม  

Big Rock โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน  
(2) กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนปฏิบัติ ให้เข้าใจ 

ในเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือให้เกิดการถ่ายระดับไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

12. ด้านการศึกษา
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา	 ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา	 มุ ่งความ 
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร	 เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา	
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล	 ซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 
มิได้จ�ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น	

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม	 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม	ประชาชน 
ออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง	 
และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	และก�าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงาน 
และคุณภาพชีวิตท่ีด	ี

 ด้วยห้วงเวลาอันใกล้ท่ีการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในปี	2565 
ท�าให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้	 เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่จะขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายที ่
ก�าหนดไว้	 โดยการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญไปที่ 
การด�าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ หรือที่
เรียกกันว่า “กิจกรรม Big Rock”	 อันมีที่มาจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้พิจารณา
ก�าหนดกิจกรรมที่เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพ่ือจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โดยตรงขึ้นกับประชาชนเพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกิจกรรม	Big	 Rock	 ท่ีจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี	2565	ตามกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ

	 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	8	ธันวาคม	2563	มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ	
(ฉบับปรับปรุง)	 สู ่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 	 โดยส�านักงานฯ	 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต้องร่วมกันด�าเนินการดังนี้		

กำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ  
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การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู ่หน่วยงานปฏิบัติ	 ให้เข้าใจ 
ในเป้าหมาย	 ผลลัพธ ์	 และการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให  ้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock)	 เพื่อให ้เกิดการถ่ายระดับไป 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อใช ้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 	 ผ ่านเครื่องมือ 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	 Rock	 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องด�าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จ	 หน่วยงานร่วมด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 นั้น	 ๆ 
รวมถึงโครงการ/การด�าเนินงานที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ซ่ึงท�าให้สามารถติดตาม	 เร่งรัด 
การด�าเนินงานและแก้ไขป ัญหาได ้อย ่างตรงจุด	 เพื่อให ้สามารถด�าเนินงานได ้อย ่างต ่อเนื่อง	 
มีประสิทธิภาพ	และบรรลุผลตามกรอบเวลาที่ก�าหนดได้อย่างแท้จริง

กา รขั บ เ คลื่ อ นประ เ ด็ น บู รณากา ร ร ะหว ่ า ง แผนกา รปฏิ รู ปป ร ะ เทศ  โ ดยหน ่ ว ย ง าน 
ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานร่วมด�าเนินการ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประสานบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้สามารถการด�าเนินการได้ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีระบุไว้ 
ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลของเป้าหมายย่อย 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

การจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock	ซึ่งโครงการภายใต้กิจกรรม	
Big	 Rock	จ�าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับการด�าเนินการที่เพียงพอและทันต่อการด�าเนินโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่ก�าหนด

การติดตามเร่งรัดการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 ให้มีการก�ากับ	 ติดตาม	ตรวจสอบ	 
และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 อย ่างต ่อเนื่อง	 
เพื่อให้ทราบสถานะความคืบหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท้วงที	 น�าไปสู ่การบรรลุ 
เป้าหมายอันพึงประสงค์ได้ตามที่ก�าหนด

	 ทั้งนี้	 ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู ่การปฏิบัตินั้น	ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิดังเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ	 โดยหน่วยงานผู ้รับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในแผน 
การปฏิรูปประเทศจะต้องด�าเนินการแปลงแผน	ขั้นตอน	และวิธีการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน	 ไปสู ่การก�าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อด�าเนินการภายในกรอบระยะเวลาของขั้นตอน	 
และวิธีการนั้น	 ๆ	 ท่ีก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยอาจด�าเนินการในลักษณะแผนงาน	 โครงการ	 
หรือ	 กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง	ๆ	หรืออาจเป็นการก�าหนดมาตรการ	การปรับปรุงกฎระเบียบ	
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด�าเนินงานขององค์กร	การปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน	 ซ่ึงอาจไม่ต้องใช ้
วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินใด	 รวมถึงการท�างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	 เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ	 โดยมี	 สศช.	 ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ	ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและความเห็นเชิงวิชาการ	 เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	 ๆ	 รวมถึงมีหน้าที่ในการประสานและด�าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ	
ประชาชน	ตลอดจนทุกภาคส่วน	 ให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน	 รวมทั้ง 
ด�าเนินการอ่ืน	ๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ	

การด�าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม	 ให้ด�าเนินการคู ่ขนานกับกิจกรรม	Big	 Rock 
โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด�าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน	
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 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี 
นัยส�าคัญ หรือแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือส�าคัญ	ที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายระดับ
การด�าเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม	 Big	 Rock	 ของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 
ไปสู ่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 โดยมีหลักการส�าคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	 
Big	Rock	น้ัน	ๆ	เข้าใจเป้าหมาย	ผลลัพธ์	และการด�าเนินการ	เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	ให้เป็นไปตาม
แผนที่ก�าหนดไว้	โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องด�าเนิน
การให้แล้วเสร็จ	หน่วยงานร่วมด�าเนินการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	นั้น	ๆ 	รวมถึงโครงการ/
การด�าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ซึ่งท�าให้สามารถติดตามการด�าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละช่วง
เวลาได้อย่างตรงจุด	และทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถด�าเนินการได้	 เพื่อร่วมกัน
คิด	 แก้ไข	 และเร่งรัดการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	 
มีประสิทธิภาพ	 และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว ้ ในแผนการปฏิ รูปประเทศ	 
(ฉบับปรับปรุง)	ได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	ประกอบด้วย	

เครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

หน่วยงานร่วมด�าเนินการ เป็นหน่วยงานร่วมในการด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 
ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีโครงการ/การด�าเนินงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้

เป ้าหมายย่อย	 เป ็นเป้าหมายความส�าเร็จที่ถ ่ายระดับมาจากผลการด�าเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการของกิจกรรม	Big	 Rock	 โดยก�าหนดผลท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อส้ินสุดไตรมาส	 ซ่ึงจะเป็นข้อมูล
ส�าหรับการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการ/การด�าเนินงานท่ีขับเคล่ือนกิจกรรม	
Big	Rock	อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ	 เป็นการแสดงช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย 
เพื่อใช้ในการก�ากับ	ติดตาม	เร่งรัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด

โครงการและการด�าเนินงานที่ส ่งผลต ่อเป ้าหมายของกิจกรรม Big Rock 	 เป ็นรายการ 
ของโครงการ/การด�าเนินงานที่รองรับการขับเคล่ือนกิจกรรม	Big	Rock	ซึ่งโครงการ/การด�าเนินงาน
นั้นจะส่งผลให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายย่อยภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 โดยมีรายละเอียด 
ของช่วงเวลาด�าเนินการ	 แหล่งที่มาและวงเงินงบประมาณที่ใช้	 โดยอาจด�าเนินการในลักษณะ 
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง	 ๆ	หรืออาจเป็นการด�าเนินการ 
ก�าหนดมาตรการ	การปรับปรุงกฎระเบียบ	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด�าเนินงานขององค์กร	
การปรับปรุงข้ันตอนการด�าเนินงาน	 ซ่ึงอาจไม่ต้องใช้วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งอื่นใด	
รวมถึงการท�างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	 โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้มีการพิจารณา 
จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ/การด�าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock	ส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าหรับเร่งรัด	ติดตาม	และให้ความส�าคัญ 
ในการจัดสรรงบประมาณให้สามารถด�าเนินโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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ด้วยหลักการของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	 Rock	ที่มีการก�าหนดเป้าหมายย่อย	กิจกรรม	และผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด�าเนินการขับเคลื่อนแต่ละกิจกรรม	Big	Rock	รวมถึงเป้าหมายความส�าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วง
เวลา	 จะท�าให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลสามารถด�าเนินงานตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศได้อย่างทันการณ์	 ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เนื่องจากมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่
สามารถแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด�าเนินงานสะสม	และประเด็นปัญหาที่แท้จริงในการด�าเนินงานแต่ละ
ช่วงเวลาได้ชัดเจน	 ดังนั้น	 แผนขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญท่ีจะน�าทางให้
แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ซึ่งเป็นแผนระดับ	2	 ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้ได้ตาม
เป้าประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ	น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด	

ข้อมูลในการก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock	 ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (Electronic	Monitoring	and	Evaluation	System	of	National	Strategy	
and	Country	Reform	:	eMENSCR)	ได้มีการพัฒนาให้รองรับการติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	 	 โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดจากแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	 เป็นข้อมูล 
ตั้งต้นเพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานร่วมด�าเนิน
การรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน�าเข้าระบบ	 
eMENSCR	 ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์ชาติ 	 และแผนการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 2562	 ภายใน	 1	 เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส	 
และให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม	 Big	 Rock	 รายงานความส�าเร็จของเป้าหมายย่อย	 
(Milestone:	MS)	 โดยเปรียบเทียบความส�าเร็จตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�ารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
และรายงานรัฐสภาทราบทุก	3	เดือน	ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	270	ของรัฐธรรมนูญฯ	ต่อไป

กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศได้191 

อย่างทันการณ์ ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สามารถแสดงให้เห็น192 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานสะสม และประเด็นปัญหาที่แท้จริงในการด าเนินงานแต่ละช่วงเวลาได้ชัดเจน 193 

ดังนั้น แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะน าทางให้แผนการปฏิรูปประเทศ 194 

(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ตามเป้าประสงค์และเจตนารมณ์195 

ของรัฐธรรมนูญฯ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด  196 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ 197 

ข้อมูลในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ระบบติดตาม198 

และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of. National Strategy and 199 

Country Reform : eMENSCR) ได้มีการพัฒนาให้รองรับการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน200 

ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดจากแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rockเป็นข้อมูลตั้งต้น201 

เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วยงานร่วมด าเนินการ202 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR 203 

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 204 

และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส  และให้ หน่วยงาน205 

ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม Big Rock รายงานความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) โดย206 

เปรียบเทียบความส าเร็จของตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า207 

รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา208 

ทราบทุก 3 เดือน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 209 

 210 

211 
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ปก รายงานประจ าปี 64 

กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
และหน่วยงานร่วมด าเนินการได้รายงานความคืบหน้าฯ ผ่านระบบ 
eMENSCR ซึ่งเป็นการรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock 
เปรียบเทียบความส าเร็จของการด าเนินงาน กับเป้าหมายย่อยในแต่ละ
ช่วงเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ เพ่ือแสดงให้เห็นสถานะการ
ด าเนินการปัจจุบัน เปรียบเทียบกับระยะเวลาความส าเร็จของเป้าหมาย
ย่อย (MS) ที่ก าหนดไว้ และได้สรุปสถานการณ์ด าเนินการให้เห็นว่า 
ในแต่ละเป้าหมายย่อยมีความล่าช้ากว่าแผน หรือเป็นไปตามแผน หรือ
เร็วกว่าแผน รวมทั้งอธิบายการรายละเอียดของการด าเนินงาน ข้อจ ากัด
และประเด็นท้าทาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม เร่งรัดและ 
น าประเด็นปัญหาไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อไป   
กำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี ส านักงานฯ ได้จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยประเมิน
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ประเด็นท้าทายและ
ข้อเสนอแนะ โดยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ ตลอดจนเผยแพร่
ต่อประชาชนที่สนใจ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ใช้เป็นข้อมูลในการเข้ามา
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม
รัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป 

โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในฐานะ
ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป	 มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท�ารายงานความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต ่อรัฐสภาทราบทุก	 3	 เดือน	 โดยใช ้ข ้อมูลที่หน ่วยงาน 
ผู ้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร ่วมด�าเนินการได ้รายงานความ 
คืบหน้าฯ	ผ่านระบบ	eMENSCR	ซึ่งเป็นการรายงานผลความคืบหน้า
ของกิจกรรม	Big	 Rock	 เปรียบเทียบความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	 
กับเป้าหมายย่อย	 ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	
เพื่อแสดงให้เห็นสถานะการด�าเนินการปัจจุบัน	 เปรียบเทียบกับระยะ
เวลาความส�าเร็จของเป้าหมายย่อย	 (MS)	 ที่ก�าหนดไว้	 และได้สรุป
สถานะการด�าเนินการให้เห็นว่าในแต่ละเป้าหมายย่อยมีความล่าช้า 
กว ่าแผน	 หรือเป ็นไปตามแผน	 หรือเร็วกว ่าแผน	 รวมทั้งอธิบาย 
รายละเอียดของการด�า เนินงาน	 ข ้อจ�า กัดและประเด็นท ้าทาย	 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม	 เร่งรัด	 และน�าประเด็นปัญหา 
ไปแก้ไขได้อย่างตรงจุดต่อไป		

กำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำรปฏริปูประเทศ 
ตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

ส�านักงานฯ	 ได้การจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยประเมิน 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศทั้ง	 13	ด้าน	 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 
ปัญหา	อุปสรรค	ประเด็นท้าทาย	และข้อเสนอแนะ	 โดยจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	คณะรัฐมนตรี	หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายตุลาการ	องค์กรอิสระ	องค์กรอัยการ	และรัฐสภาทราบ	ตลอดจนเผยแพร่
ต่อประชาชนท่ีสนใจ	และภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในสังคมได้ใช้เป็นข้อมูลในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

กำรรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปี


