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รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

และการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 
ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 

และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

เสนอ วุฒิสภา 

เอกสารประกอบการ 
รายงานต่อวุฒิสภา 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

CHECK การตรวจสอบ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับ 2 
แผนแม่บทฯ 

แผนพัฒนาฯ 13 

แผนการปฏิรูปประเทศ  

นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาดว้ยความมั่นคงฯ 

PLAN การวางแผน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
กระทรวง/กรม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ป ี

แผนปฏิบัติราชการ 
รายปี 

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
กระทรวง/กรม 

แผนปฏิบัติราชการ 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค 

แผนปฏิบัติการ 
ด้าน ... 

แผนอื่น ๆ  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กา

รจ
ัดส

รร
งบ

ปร
ะม

าณ
 แผนระดับที่ 3 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

DO การปฏิบัติ 

ACT การปรับปรุงการด าเนินงาน 
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนและกระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

X1  X2  X3   X4  X5 X6  …  Xn 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

ผู้ตรวจราชการ 

ค.ต.ป. คณะกรรมการ
ระดับชาติ 

ส านัก 
งบประมาณ 

สศช. 

ระบบติดตามและประเมนิผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 

ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตาม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 

(Casual Relationship : XYZ)  

DO 

รายงานสรุ ปผลการด า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิ รูป
ประเทศประจ าปี 2564 

CHECK 

เป็นส่วนหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

รายงานความคื บหน้ า ในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ 

4 ธ.ค. 2560 

5    พ.ค. 2563 
18  พ.ค. 2564 
9    พ.ย. 2564 

เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ 
(Plan Do Check Act : PDCA) เพ่ือให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” 

มติ 
คณะรัฐมนตรี 

การปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 
ACT 
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หนา้ปก + TL แนวตัง้ ไฟล ์ppt รงปจป. เขา้ สส.  

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ QR Code แนบท้ายน้ี 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

30 ก.ย.64 

สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ 2564 

31 ต.ค.64 

ให้หน่วยงานรายงานผล
การด าเนินงานผ่าน
ระบบ eMENSCR 

1 เดือน 

28 ม.ค.65 

เผยแพร่หน่วยงานของรฐั 
และภาคส่วนต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 

12 ม.ค.65 

ที่ประชุมร่วมประธานปฏิรูปทกุคณะ
เห็นชอบ 

ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564  

90 วันนับจากได้รับรายงานจากหน่วยงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

30 ก.ย. 64 สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 

1 เดือน 

31 ต.ค. 64 

ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 

28 ม.ค. 65 เผยแพร่หน่วยงานของรัฐ  
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

90 วันนับจากได้รับรายงานจากหน่วยงาน 

ที่ประชุมร่วมประธานปฏิรูปทุกคณะเห็นชอบ 
ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564  

12 ม.ค.65 

ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเป้าประเด็น และ
ระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ  
สถานะการบรรลุ เป้าหมายอันพึงประสงค์ตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
สถานะการด าเนินงานของกิจกรรม Big Rock  

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 
แล้วเสร็จ 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2564 ในการบรรลุเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 มิติ 

ความอยู่ดีมีสุข 
ของคนไทยและ

สังคมไทย  

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และการกระจาย

รายได้  

2  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวขึ้น
เล็กน้อย จากร้อยละ 74.84 เป็นร้อยละ 74.98 

 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยมี ค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 
ลดลงจากปีก่อนอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ 

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อันดับ 
ดีขึ้นเล็กน้อย อยู่ล าดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ 

 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายใน 
ประเทศ ในปี 2563 ขยายตัวลดลงติดลบร้อยละ 6.20 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศ  

3  ดัชนีความก้าวหน้าของคน  มีค่าคะแนน 0.6501  
ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยดัชนีด้านการศึกษา ชีวิต
ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร 
อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม  
มีพัฒนาที่ดีขึ้น 

ความเท่าเทียม
และความเสมอ
ภาคของสังคม 

 ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม มีค่าคะแนน 70.96  
อยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก ดีขึ้นจากปีก่อน 

 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ของรายจ่ายเพื่อการ
บริโภค มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

4 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  
และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 • ดัชนีชี้ วัดการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม มีค่า
คะแนน 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 48.4 และ
คุณภาพระบบนิเวศ 43.5) ลดลงจากปีก่อนหน้า 
แต่มีอันดับที่ดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 78 

5 ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ

และการเข้าถึง 
การให้บริการ 
ของภาครัฐ  

•ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.81 
ปรับลดลง 0.95 คะแนน  
•ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น 
•ประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 20 

6 

1 
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เป้าหมายระดับแผนแมบ่ทย่อย ( Y1) ที่มีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายขัน้วิกฤติ (สีแดง) จ านวน 23 เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564  

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง) 

สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) สีเขียว (บรรลุเป้าหมาย 

การด าเนินงานในภาพรวมมีสถานการณบ์รรลุเป้าหมาย  
ดีขึ้น แต่ยังคงมีเป้าหมายที่ยังมีความท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด  

050101 050201 050301 

050401 050501 

030401 

060202 

070101 070103 070105 

080101 080202 080302 

110301 110401 

140301 

120201 

160101 

190203 

200101 

220102 

200201 

200301 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ดีขึ้น    28 เป้าหมาย  
เท่าเดิม 97 เป้าหมาย  
แย่ลง   15 เป้าหมาย  

  การด าเนินงานในภาพรวมมีสถานะการบรรลเุป้าหมายดีขึ้น      
แต่ยังคงมีเป้าหมายที่ยังมีความท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ( Y1) ที่มีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายขั้นวิกฤติ (สีแดง) จ านวน 23 เป้าหมาย 

030401 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564  

ระดับประเด็นแผนแม่บท 37 เป้าหมาย 

ระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขัน้วิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง) 
สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) สีเขียว (บรรลุเป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าค่าเป้าหมายปี 2564 

สีเขียว 
28% 

สีเหลือง 
31% 

สีส้ม 
25% 

สีแดง 
16% 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 

23 เป้าหมาย  

35 เป้าหมาย  

43 เป้าหมาย  
39 เป้าหมาย  

120201 

140301 

160101 

190203 

060202 

050101 050201 050301 

070101 070103 070105 

080101 080202 080302 

110301 110401 220102 

200201 200101 200301 

050401 050501 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2564 ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 257 

1 

เป้าหมาย 

การด าเนินการ ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริม 
ความปรองดองของคนในชาติ  

(ระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และระดับอ าเภอ)  

เตรียมความพร้อมในการเปิดเจรจาจัดท า 
ความตกลงเสรีการค้า (Free Trade Area: FTA)  

โครงการจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคี
และความปรองดองสมานฉันท์ 

2 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดิน 
แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  

3 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมของรัฐ 

การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
ผ่านระบบ Persona Health 

การพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์  
หรือระบบกลางทางกฎหมาย  

สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และ
ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) 

การปรับปรุงการบริหาร 
จัดเก็บภาษีในรูปแบบออนไลน์  

เด็กเล็ก/เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลและการคุ้มครอง และได้รับ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง ทั่วถึง และเสมอภาค  

 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 

จ านวน 31 เป้าหมาย 

10 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

16 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

3 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

2 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

ทั้ งนี้  สถานะการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายในปี 2564 อยู่
ในระดับสีเขียว ร้อยละ 32 
และสี เหลือง ร้อยละ 52 
ร ว ม ร้ อ ย ล ะ  8 4  
ซ่ึ งสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
แนวโน้มที่ จะสามารถ
บรรลุ เป้ าหมายในปี 
2565 ได้ 

ความสะดวก
ในการเข้าถึง 
รับรู้ และ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายของ
ประชาชน 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

CR03G02 

CR13G02 

ล่าช้ากว่าแผน  
9 กิจกรรม  

เป็นไปตามแผน  
53 กิจกรรม 

15% 

85% 

 

 

ด้านการเมือง 
BR0103  BR0104  

ด้านกฎหมาย 
BR0302  BR0305  

ด้านกระบวนการยุตธิรรม 
BR0403  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปปช. 
BR0601  BR0603  BR1102  BR1105  

กิจกรรมท่ีล่าช้ากว่าแผน จ านวน 9 กิจกรรม ความคืบหน้ากิจกรรม Big Rock  จ านวน 62 กิจกรรม 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ ปี 2564  

10 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 16 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

3 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 2 เป้าหมายอันพึงประสงค์ 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอันพึงประสงค์ ปี 2564  

ความสะดวกในการเข้าถึง 
รับรู้ และปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรม 

CR03G02 

CR13G02 

จ านวน 31 เป้าหมาย 
สถานะการบรรลุ ค่ า เป้ าหม าย ในปี  2564  
อยู่ ในระดับสี เขียว ร้อยละ 32 และสี เหลือง  
ร้อยละ 52 รวมร้อยละ 84 สะท้อนให้ เห็นถึง
แนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ 

ความคืบหน้ากิจกรรม Big Rock  จ านวน 62 กิจกรรม 

ล่าช้ากว่าแผน 9 กิจกรรม  

เป็นไปตามแผน 
53 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ีล่าช้ากว่าแผน จ านวน 9 กิจกรรม 

ด้านการเมือง 
BR0103  BR0104  
ด้านกฎหมาย 
BR0302  BR0305  
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
BR0601  BR0603  
ด้านปปช. 
BR1102  BR1105  

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 

15% 

85% 

 

 

ล่าช้ากว่าแผน 9 กิจกรรม  
ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านปปช. 

ด้านการเมือง 
BR0103  BR0104  
ด้านกฎหมาย 
BR0302  BR0305  
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
BR0601  BR0603  
ด้านปปช. 
BR1102  BR1105  

BR0103  BR0104  

BR0302  BR0305  

BR0403  

BR0601  BR0603  

BR1102  BR1105  

ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน 
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01 รายงานความคืบหน้าของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

เป็นไปตามแผน 
85% 

ล่าช้ากว่าแผน 
15% 

รอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 
เป็นไปตามแผน 

89% 

ล่าช้ากว่าแผน 
11% 

รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการเร่งรัด ก ากับ ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้กิจกรรม Big Rock 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ 

BR0103 
BR0104 

BR0302 
BR0305 

BR0403 
BR0601 BR1102 

BR1105 

9 กิจกรรม 

53 กิจกรรม 

BR0103 
BR0105 

BR0302 
BR0305 

BR0403 BR1102 

BR1204 

7 กิจกรรม 

55 กิจกรรม 
        ด้านการเมือง 
BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ  
BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
        ด้านกฎหมาย 
BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ ไม่ ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน 
        ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
        ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 
BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตาม
เป้าหมาย  
BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
        ด้านปปช. 
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

9 กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าแผน  

BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ  
BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

ด้านการเมือง 

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ ไม่ ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน 

ด้านกฎหมาย 

ด้านปปช. 

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ 
อ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่ 
การจ้างงานและการสร้างงาน  

ด้านการศึกษา 

7 กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าแผน  

รวม 62 กิจกรรม รวม 62 กิจกรรม 

 

 
 

 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ  
ครั้งที่ 13 (รอบเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564) และ ครั้งที่ 14 (รอบเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564) 

มีสถานะการด าเนินงานดีขึ้น สะท้อนจากกิจกรรม Big Rock ทีล่่าช้ากว่าแผนลดลงจาก 9 กิจกรรม  
ในรอบเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 เป็น 7 กิจกรรม ในรอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

 กิจกรรม Big Rock 5 กิจกรรม  
มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนฯ ต่อเนื่องทั้ง 2 รอบรายงาน  

BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ 
เพื่อการปฏิรูป 

ด้านการเมือง 

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้ เป็นโทษ
ปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
BR0305 จั ดท าประมวลกฎหมาย เพื่ อรวบรวมกฎหมาย 
เรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ด้านกฎหมาย 

ด้านปปช. 

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่ เน้น 
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  

ด้านการศึกษา 

7 กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าแผน  

         ด้านการเมือง 
BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

9 กิจกรรม ที่ล่าช้ากว่าแผน  

 ด้านปปช. 
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 

        ด้านกฎหมาย 
BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลีย่น
โทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้ เป็นโทษปรับเป็นพินัย  
เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน
ไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานี 
ทั่วประเทศ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 
BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน 
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ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2564  

แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

จ านวน
กฎหมาย 
(ฉบับ) 

สถานะของกฎหมาย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

แส้วเสร็จ 
หน่วยงาน

ของรัฐจัดท า
ร่างกฎหมาย 

สลค. พิจารณา 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบหลักการ 

สคก. ให้
ความเห็นต่อ
ร่างกฎหมาย 

รัฐสภา
พิจารณาร่าง
กฎหมายก่อน
ประกาศใช้ 

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

รวมจ านวนกฎหมาย (ฉบับ) 45 31 5 4 3 2 

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในรอบเดือน ก.ย. – ก.ค. 2564  
และเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 45 ฉบับ มีการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 ฉบับ  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 43 ฉบับ   
มีสถานะความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นจากรอบรายงานความคืบหน้าฯ จากรอบรายงานก่อนหน้า ดังนี้ 

 ส านักงานฯ จะประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือเร่งรัดด าเนินการ
จัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

และเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จต่อไป  

หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
สลค.พิจารณาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ 
สคก.ให้ความเห็นชอบตอ่ร่างกฎหมาย 
รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อนประกาศใช ้
แล้วเสร็จ 

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด กันยายน 2564 

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย สิ้นสุด ธันวาคม 2564 
35 3 2 3 2 

31 5 4 3 2 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 ฉบับ  
• พระราชบัญญัติการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564  
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 

• พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการขอ้มูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 
• ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามปราม 

การทุจริต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

กฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรอบเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564 
จ านวน 4 ฉบับ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 43 ฉบับ ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด กันยายน 2564 

ความคืบหน้าในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมาย ส้ินสุด ธันวาคม 2564 
35 3 2 3 2 

31 5 4 3 2 

หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
สลค.พิจารณาเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบหลักการ 
สคก.ให้ความเห็นชอบตอ่รา่งกฎหมาย 
รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายก่อน
ประกาศใช้ 
แล้วเสร็จ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

บุคลากรภาครัฐยังขาดความพร้อม ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ท าให้ต้องใช้เวลา 
ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นองค์กรดิจิทัล 

กระบวนการในการปรับปรุงกฎหมายต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้ยังมีความล่าช้าในการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค และไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

เร่งสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท างานร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐสามารถจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่ตอบโจทย์และพุ่งเป้าการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ACT การปรับปรุงการด าเนินงาน 

การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไป 

การจัดท าแผน 
Plan 

การปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนออยู่ในวาระ 

เพื่อพิจารณาที่ 4.1 

Do 
การด าเนินงาน 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

Check 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

Workshop หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1-จ.3)  

ในช่วงเดือนเมษายน 2565 เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 
การด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญ ประจ าปี 2567 

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (Act) 

ก าหนดประเด็นการตรวจราชการให้มีความ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

ประสานกับกลไกการตรวจราชการด าเนินการตาม
แนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประ เมินผล ตาม KPI 
Basket ของ ก.พ.ร. และเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ค่า เป้าหมายแผนแม่บทย่อยปี  2566 ตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 

พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ การตรวจราชการ 
ประจ าปี 2565 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 

คู่มือการจัดท าโครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน...  
ต่อคณะรัฐมนตรี 

ACT 

การจัดท าแผน 
Plan Do 

การด าเนินงาน 
Check 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัย 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

คู่มือการจัดท าโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนปฏิบัติการด้าน...  
ต่อคณะรัฐมนตรี 

ก าหนดประเด็นการตรวจราชการให้มีความครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

การตรวจราชการ ด าเนินการ ดังนี้ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตาม KPI Basket ของ 
ก.พ.ร. และเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ปี 2566 ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ จากรายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี  
พัฒนาและเชื่ อมโยงระบบ
ฐานข้ อมู ล เ พ่ื อรอง รับการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การตรวจ
ราชการประจ าปี 2565 

หน่ วยงานจั ดท ารายงานผลสั มฤทธิ์ ของการ
ด าเนินงาน เพื่ อใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลประกอบด้วย 

eMENSCR 

ผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ 1 

ผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ 3  2 

รายงานความก้าวหน้า
ในทุกสิ้นไตรมาส 
รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลาของแผนฯ  
ตามรอบการรายงานฯ ที่ก าหนดไว้ 

การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ACT การปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงาน  

ทั้งน้ี แผนแม่บทฯ บางประเด็นจะมีการปรับเป้าหมายให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้มี
ความครอบคลุม สอดคล้องกับ
ห่วงโซ่คุณค่าฯ  

ปรับค่ า เป้ าหมายที่ ก าหนดไว ้
ในแต่ละห้วงการพัฒนาให้มีความ
ชัดเจน และให้มีความท้าทายมาก
ยิ่งขึ้น 

พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ในห้วงการ
พัฒนา 

พิจารณา 

ปรับค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจน  

ปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถ
สะท้อนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได ้
อย่างชัดเจน เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม และมีข้อมูลการจัดเก็บ 

ท าหน้าที่ในการขยายผลต่อยอด
ภายในหน่วยงานในการจัดท า

โครงการฯ ตามหลัก XYZ 

การท างานร่วมกันอย่าง
บูรณาการและให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

“จัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ
บรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 

Workshop  
19 พ.ค. 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
ร่างโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตัวชี้วัด 

แนวทาง 
การพัฒนา 
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