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ข้อมูลประกอบการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

วุฒิสภา 
นายวันฉัตร สุวรรณกิตต ิ

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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มาตรา 65 รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมายเหตุ :  
1. นับตั้ งแต่วันที่  4 ธันวาคม 2560 ครม .  มีมติก าหนดการตั้ งชื่อแผนในระดับที่  3 ให้ ใช้ชื่อว่า  “แผนปฏิบัติการด้าน …  

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมาย ก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา...  หรือ แผนอ่ืน ๆ 
... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ  

2. แผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์การมหาชน และ องค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อหน่วยงาน)....” ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผน
วิสาหกิจ...” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออ่ืน และ “แผนปฏิบัติการด้าน...” ส าหรับกรณีแผนที่เป็น issue base 

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560  
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เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบ และให้รายงาน 
ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ 
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ สศช. ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
โดยขอให้เร่งรัดด าเนินการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณา ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
สรุปได้ ดังนี้ 

1 

2 

3 
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องค์ประกอบที่ส าคัญของ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)  

ระยะเวลาด าเนินการ โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2565 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 2 

1 

3 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือการท างานร่วมกับคณะกรรมการปฏริูปประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกิจกรรม Big Rock   

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏริูปที่ชัดเจน  6 

7 

4 

5 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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1 ด้าน 
การเมือง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตลอดจน

เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความ

เป็นประชาธิปไตย 

ของประเทศไทย 

(เจ้าของที่มาข้อมูล/ Baseline) 

63 65 

Democracy Index 6.75 7 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3. การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง ตลอดจน

เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

4. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดม่ันในประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์ความ

เป็นประชาธิปไตย 

ของประเทศไทย 
(สถาบันพระปกเกลา้:  

ปี 2562 = 58.41 คะแนน) 

63 65 

Democracy Index 
(the Economist Intelligence Unit: 

 ปี 2562 = 6.32 คะแนน ) 

6.75 7 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 



nscr.nesdc.go.th 6 มกราคม 2564 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คนในชาติมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่ ง เสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

3.  การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

4.  การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

5.  การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
     เพ่ือการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า 

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน กกต. 

สถาบันพระปกเกล้า 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับ โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม 

- การผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. …. 

- มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน ์ออฟไลน์ และพื้นที่ 
- ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาร่วมสมัย และสามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บูรณาการการท างานในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองร่วมกับทุกภาคส่วน 

- ศึกษาและจัดท าข้อเสนอ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

- บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อน
ข้อเสนอดังกล่าว 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองท่ีดี การเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งข้ันต้น (Primary Vote) 

- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 

- เกิดกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญท่ียึดถือในหลักการ และอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

- เผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญท่ีสามารถน าเสนอผลกระทบท้ังเชิงบวกและ
เชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ  

010102 

200301 
200302 

210101 

010102 
010103 

010102 
010103 

010103 

1 
ด้านการเมือง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 
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ด้าน 
การบริหาร 
ราชการ 
แผ่นดิน 

2 
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการของภาครัฐ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ : ปี 2562 = ร้อยละ 84) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85* 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ

น านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการ

จัดล าดับขององค์การ

สหประชาชาติ 
(The United Nation : 
 ปี 2561 = อันดับ 73) 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 60  
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนา 

สูงสุด 50  
อันดับแรก 

* ขอแก้ไขข้อมลูจากเล่มเอกสาร 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

200101 080102 
1.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ
 การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

2.  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี 
 ความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตาม 

 สถานการณ์ 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

ก.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของกระทรวง 
 รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 

(Adhoc) 
 การมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ 
 การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล 
 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐ  
 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค  
 สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้
สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

200501 ส านักงาน ก.พ. 

3.  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ 
 ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี  
 และมีความสามารถอย่างคล่องตัวตาม 
     หลักคุณธรรม 

 เปลี่ยนระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ด าเนินการจัดท าเอกสารอธิบายบทบาทหน้าท่ีของต าแหน่ง
ระดับสูงท่ีส าคัญ(Role Clarification)  

 ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน 
 พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 
 ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ 
 พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางาน

ภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจดัระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

200301 
200302 

150101 

4.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่  
 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วน
ภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไกการท างานท่ีเน้นการบูรณา
การ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นท่ี  

ส านักงาน ก.พ.ร. 
 พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ

ในจังหวัดท่ีมีความคล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน 
ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการ
ท างานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง  

200101 
200301 
200501 

5.  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ 
 การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า  
 โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

 พัฒนาระบบสนับสนุนจดัซื้อจดัจา้งภาครัฐเปน็แบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน 
 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจดัซื้อ จัดจ้างและการผกูพัน 
 งบประมาณให้รวดเร็วคลอ่งตัว 
 เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงาน

ตรวจสอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรมบัญชีกลาง 
 ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง

กรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต 
 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์  
 จัดให้มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการ

ดิจิทัลภาครัฐ(Government Platform)  
 เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคช่ันสนับสนุน  

(Shared Application Enabling Services)  
 ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่   

(Big data)  ภาครัฐ และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

200101 

220101 

2 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

1. กฎหมายและกระบวนงานที่

ล้าสมัย ก่อให้เกิดความเหลื่อม

ล้ าและไม่เป็นธรรม สร้างภาระ

แก่ประชาชนและเป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพได้รับการ

ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 

ร้อยละของจ านวนกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาตและการ

ปรับปรุงกฎหมายตามผล
การศึกษาวิเคราะห์ทบทวน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต ได้รับการด าเนินการ  

(ส านักงาน ป.ย.ป.) 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนที่ส านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ

ปรับปรุง  

ร้อยละ 100 ของจ านวน
กระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตและกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชนที่ส านักงาน 
ป.ย.ป. เสนอได้รับการ

ปรับปรุง 
2. ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ 

และปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประชาชน 

จ านวนแผนงานหรือโครงการใน

การจัดท าประมวลกฎหมาย 

และกฎ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

ได้โดยสะดวก 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 

ด้าน 
กฎหมาย 

3 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านกฎหมาย 
ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

110401 
110501 

110301 
110402 

120101 

120101 

1.  มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็น
 อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ 

 ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลด

 ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ี

 ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยี

 มาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

4.  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

5.  จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

กสศ. / ศธ.  

ศธ./ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ 

อว.TEDC/ศธ. 

สอศ. 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวยั  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดบัพื้นที่ และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนรว่มของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  

- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ - จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นท่ี และการคัด
กรองสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพเฉพาะด้านและ
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 

- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 
- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของ

สถาบันอุดมศึกษาประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงาน

ภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
- ติดตามและประเมินผล  

- น าผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต  
 จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
- ด าเนินการศึกษาแนวทางการก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็น 
- พิจารณาและเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรงุกฎหมายหรือทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของทางราชการ 
- ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน 

- มีการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพนิัย 
- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบงัคบัการให้เปน็ไปตามกฎหมาย รวมถึงศึกษาปัญหาเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย แนวทางการก าหนดกลไกให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ  
พิจารณาน าเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการพฒันาระบบการให้บริการประชาชนผา่นระบบการให้บริการอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาเปน็เรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดให้มีกลไกเพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  

- เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่น 
- เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพจิารณาเปน็เรื่องดว่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- จัดท าแผนงานหรือโครงการเกีย่วกบัการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ 

ส านักงาน ป.ย.ป. 

ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก.ยุติธรรม 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

220101 

220101 

220101 

220101 
220102 

220101 
220103 

3 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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ด้าน
กระบวนการ 
ยุติธรรม 

4 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. การอ านวยความยุติธรรมใน

แต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และ
เข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของจ านวนกระบวนการในการอ านวยความ
ยุติธรรมที่มีการก าหนด ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ

ขั้นตอนและการตรวจสอบความคืบหน้า 
(กระทรวงยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนกระบวนการในการอ านวย
ความยุติธรรมที่มกีารก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 

ในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบ ความคืบหน้า 

ร้อยละ 100 ของจ านวนกระบวนการ 
ในการอ านวยความยตุิธรรมที่มีการก าหนดระยะเวลา

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบ 
ความคืบหน้า 

ประเภทและระดับของมาตรการที่ก าหนดขึ้น เพื่อการเข้าถึง
การอ านวยความยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค 

(กระทรวงยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่มีการก าหนด

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีการก าหนดมาตรการคุ้มครอง

สิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ าเลยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค 

สัดส่วนของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
(ส านักงานศาลยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวขอ้งใน
คดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่ได้รับ

ความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม 

2. การบังคับการตามกฎหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และ
พัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรม 

อัตราส่วนของจ านวนขั้นตอนในการอ านวยความยุติธรรมที่
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความ

สะดวกและรวดเร็ว 
(กระทรวงยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนขัน้ตอนทีส่ าคัญ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนขัน้ตอนทีส่ าคัญ 

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

(กระทรวงยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  ของมาตรการ 
เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความสะดวก ให้แก่เด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส ใน
กระบวนการ ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 ของมาตรการ  
เพื่อคุ้มครองหรือ อ านวยความสะดวก ให้แก่

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส  
ในกระบวนการ ยุติธรรม 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ได้รับความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
    ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

2.  การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 

3.  การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 
    ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

4.  ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว 

5.  การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม  
    และการสอบปากค าในการสอบสวน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

สภาทนายความ  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ส านักงานศาลยุติธรรม  

ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ขยายผลให้มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจท่ัวประเทศ 
- พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ 
- เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการและประเมินผล

การด าเนินโครงการ 
- สร้างช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 

- จัดท าระบบการปล่อยช่ัวคราว 
- พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เคร่ืองติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

และพัฒนาระบบก ากับดูแล 
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยี  
และประกาศให้สาธารณชนทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมิน 

220102 
220201 

220201 

220201 

220201 

220201 

- ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท า/พัฒนาและเช่ือมโยงระบบตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

- จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด าเนินการและผลการด าเนินการ  

และติดตามประเมินผล  
 

4 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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ด้าน 
เศรษฐกิจ 

5 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ยกระดับศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ 

(สศช. : ป ี2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.66) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการ

นานาชาติ (International Institute for 
Management Development: IMD)  

(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 29) 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกที่ได้รับ 

การจัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  

ของประเทศแรกที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด 

2. กระจายความเจริญและ 
ความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  

(Gini Coefficient) ด้านรายได ้
(สศช. : ปี 2562  อยู่ที่ 0.420) 

ลดลงเหลือ 0.41 ลดลงเหลือ 0.41 

3. ปรับบทบาท โครงสร้าง และ
กลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for 

Management Development: IMD) 
(ปี 2563 อยู่อันดับที่ 23 ของโลก  

อันดับ 2 ของอาเซียน) 

อยู่ในอันดับ 2 

ของอาเซียน 

อยู่ในอันดับ 2  

ของอาเซียน 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร และผู้เกี่ยวเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน 3 ล้านราย มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและ

 ขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
ของไทยในภูมิภาค (Regional Trading / 
Investment Center) 

5.  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
- ปรับเปลี่ยนสู่การท าเกษตรมูลค่าสูง แปลงใหญ่ รวมผลิต รวมจ าหน่าย 
- ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง

เหมาะสม  
- พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร  
- พัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ Service Provider อย่างครบวงจร  
- สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)   
- ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้

ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ก.เกษตรและสหกรณ์  

ก.การท่องเที่ยว 
และกีฬา 

สสว. 

- เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model  
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ส่งเสริมด้านที่พัก  
- เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า  

- พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
- ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบธุรกิจ 
- อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ  

- ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัรในการสร้างผูป้ระกอบการ 
- ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจากระบบการศกึษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ 
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

ก.พาณิชย์ 

ก.การอุดมศึกษาฯ 

ด้านเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

040101  

030301 
030401 
030501 
030502 
030601 

160201 

040201 

050101 
050102 
050301 

050302 
050303 
050401 

080101 
080302 

230301 

090102 
090202 
090302 

190202 
190203 

220102 

200101 

110401 

5 

- ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs  
- ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
- พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
- เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs  
- พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว  

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด

มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
อันดับของประเทศด้าน
ความย่ังยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

(SDGs) 
(SDG index and dashboard : ปี 

2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 40  
จาก 162 ประเทศทั่วโลก)  

 

ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 50 
ประเทศแรกของโลก 

ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 
50 ประเทศแรกของโลก 

2. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันดับความหลากหลายทาง
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่

อยู่ในระดับโลก (BHI) 
(Biodiversity Habitat Index 

(HBI)  
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดย่อยของ EPI จัดเก็บ
โดยมหาวิทยาลัย Yale  : ปี 2563 

ไทยอยู่ระดับที่ 114 จาก 180 
ประเทศทั่วโลก) 

ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 114 
ประเทศแรกของโลก 

ไทยอยู่ในอันดับต่ ากว่า 
114 ประเทศแรกของ

โลก 

4. เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6 ด้าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 

เพิ่มและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
1. หยุดยั้งและป้องกันการ

ท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน

ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูป

แบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 
น้อยกว่าปีก่อนหน้า 

อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 
น้อยกว่าปีก่อนหน้า 

การติดตามและตรวจสอบการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่า
ไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และ

ด าเนินการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทันท่วงท ี

มีข้อมูลรายงานการติดตามและ
ตรวจสอบการท าลายทรัพยากรป่าไม้

เชิงพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมและทันเหตุการณ์ 

มีข้อมูลรายงานการติดตามและ
ตรวจสอบการท าลายทรัพยากรป่า
ไม้เชิงพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมและทัน

เหตุการณ์ 

2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ  

ป่าชุมชน และพื้นที่สี

เขียวในเขตเมืองและ

ชุมชนมีจ านวนเพิ่มข้ึน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ

ชุมชน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

องค์กรหรือกลไกท่ีมีภารกิจรับผิดชอบการ
ประเมินและการรายงานพ้ืนท่ีป่าไม้ของ

ชาติทั้งระบบในแต่ละช่วงเวลา 

มีการก าหนดองค์กรหรอืกลไก
รับผิดชอบ 

มีการก าหนดองค์กรหรอืกลไก
รับผิดชอบ 

กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรพัยากร

ป่าไม้ครบวงจร 

1. มีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้หรอืกลไกอื่นทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้แบบครบวงจร 

2. มีการด าเนินกลไกทางการเงิน  
    การคลัง เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้

เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

1. มีการเริ่มต้นพัฒนากองทุน
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้หรอืกลไก
ทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็น
รูปธรรมและครบวงจร 

2. มีการด าเนินกลไกทางการเงิน 
การคลัง เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

3. มีการด าเนินกลไกทางการตลาด
เพื่อส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ
แบบครบวงจร 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  มีความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1. เ พ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ ให้ ไ ด้ตาม
เป้าหมาย 

2.  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ัง
รายจังหวัด 

3.  การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

4.  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- การจัดท าแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
- การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษา

ทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

- หยุดยั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรปา่ไม้ในที่ดนิป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 
- เพิ่มและพัฒนาปา่อนรุักษ ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่วกบัการครอบครองหรือใช้ประโยชนท์ี่ดินป่าไม้ของ

รัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเปน็ธรรม 
- พัฒนาการใช้ประโยชนผ์ลิตผลและการบริการจากปา่ไม้และอตุสาหกรรมปา่ไม้ทั้งระบบ 

- เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น 
- สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ า

ระดับชุมชนหรือระดับต าบล 
- จัดการน้ าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด าริ บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า 

และพลังงานอย่างบูรณาการ  
- ถอดรูปแบบความส าเร็จจากการท างานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย 

- ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ 

- เพิ่มกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- เสนอของบประมาณที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 
- ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษ  
- ประสานติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 
- เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เม่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด 
- ก าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

180102 
180501 

180201 220101 

180401 

190101 
190202 

180301 
180501 

040101 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก.มหาดไทย 

6 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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7 ด้าน 
สาธารณสุข 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประเทศมีระบบงานความม่ันคงด้านสุขภาพและระบบ

จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและ 
บูรณาการ เพื่อยกระดับความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
(National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต 
สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและย่ังยืน 

1. ระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและ 
บูรณาการของประเทศ 

2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประเทศมีระบบงานความมั่นคง
ด้านสุขภาพและระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ที่ครบวงจรและบูรณาการ 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ได้รับการปรับปรุง 

2. ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทาง
การแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ด้วยการบูรณา
การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

1. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศ 3 
ระบบหลัก มีชุดสิทธิประโยชน์ที่เน้นรูปแบบบริการ
เชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเพ่ิมงบประมาณสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เพ่ือบูรณาการ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือการป้องกันและการรักษาโรคไม่ติดต่อ 
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

- ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 ระบบ  

(ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม 

และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ) 

2.  ประเทศมีนโยบายในที่ท างาน (workplace 
policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน
โรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้า
ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ สวัสดิการ
ในสถานที่ท างานภาครัฐและเอกชน  

ประกาศใช้ 
นโยบายในที่ท างาน  

(workplace policy)  
และมาตรการ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายในที่ท างาน  
(work place policy)  

และมาตรการในวงกวา้ง 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านึกการ
มีสุขภาพดีสูงข้ึน 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร 
(กรมอนามัย: ปี 2562 =ร้อยละ 88.72 ) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะท่ีควร
ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care 

sensitive conditions : ACSC) ลดลง 
(กระทรวงสาธารณสุข: ปี:2562 = ไม่เกินร้อยละ100) 

ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 100 

3. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึง
ได้ดีขึ้น การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบ 

บริการสุขภาพ 
(Bloomberg Health Care Efficiency Index in 2018 อันดับที่ 27 ) 

อันดับที่ 1 ใน 25 อันดับที่ 1 ใน 25 

4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ด้านสุขภาพ 

(ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2560 

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม:  

ปี 2562 = 0.58) 

ทุกจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 
0.67 

ทุกจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 
0.67 

5. ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด) 

(กรมควบคุมโรค : ปี 2562 = เพิ่มเป็นร้อยละ 5) 

เพิ่มเป็นร้อยละ 5 เพ่ิมเป็นร้อยละ 5 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องมีการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 

 
 2.   การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริม

สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย    

3.  การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาล 
ท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

ก.สาธารณสุข  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- พัฒนาสถานท่ีท างานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ 

- การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
- พัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- พัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล  
- ขับเคลื่อนมาตรการรวมท้ังภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

- การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ 
- การจัดท าแผนบูรณาการเพ่ือการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.  การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว 
และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

4.  การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง 

ก.สาธารณสุข  

ก.สาธารณสุข  
- ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาพัฒนาและปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคสว่นต่างๆ 
- พัฒนาและเร่ิมใช้ระบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวตักรรมท่ียั่งยืน 
- ขับเคลื่อนการด าเนินการท่ัวประเทศ 

- ทบทวนสถานการณ์และระดมสมอง 
- จัดท า “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย 
- ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

ของประเทศไทย 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

ก.สาธารณสุข  
-  ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุขภาพของ

ประเทศระดับต่าง ๆ 
- บริหารจัดการแบบบูรณาการบริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

 

130101 
130401 

110501 

170101 
170201 

130101 
130401 
130501 

200302 150101 

7 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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8 ด้าน 
สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง

เสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการก ากับท่ีมี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 

การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
(Media and Information Literacy 
:MIL) ตามกรอบการประเมินการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) โดยส านักงานคณะ 
กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสั งคมแห่ งชาติ   ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็น 3 ตัวชี้ วัดหลัก ได้แก่ 
(1) การเข้าถึง (2) การประเมิน 
และ (3) การสร้าง  
(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บข้อมูล
ทุกรอบ 2 ปี) 

(ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 

ปี 2562 คะแนน 68.1) 

สถานภาพการรูเ้ท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
76 คะแนนขึ้นไป* 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการ
เก็บข้อมูลทุกรอบ 2 ป)ี 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
73 คะแนนขึ้นไป 

(*ตัวช้ีวัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ 2 ปี) 

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศมีคะแนน

เฉลี่ยในภาพรวม  
76 คะแนนขึ้นไป* 

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการ
เก็บข้อมูลทุกรอบ 2 ป)ี 

2.  สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี 

* ขอแก้ไขข้อมลูจากเล่มเอกสาร 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
ที่หลากหลาย เลือกเสพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม นอกจากน้ี ประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร 
 เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ 
 การจัดการ Fake News 

2.  การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินการ 
- การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
- การอบรมพัฒนาบุคลากรดา้นประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของภาครัฐ รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล 

- การด าเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 

- มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลส าหรับการก ากับ เฝ้าระวัง Fake News 
- น าระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการด าเนินการในการเฝ้าระวังและการจัดการ Fake 

News รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 

- ปฏิรูปการก ากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 

- หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีรายละเอียดอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น  
- ก าหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดความ

รับผิดชอบต่อการผลิตและก ากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ  
- ก าหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็น

ตัวชี้วัดหนึ่งที่น ามาประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
- การทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด และเป็นธรรม 

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

010201 
010301 

200101 
200401 

100301 010301 200301 

3.  การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ก.การอุดมศึกษาฯ 

- การปลูกฝังให้เกดิการรู้เท่าทันสื่อ การจัดท าหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและบรรจุให้มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา , ยกระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ โดยด าเนินงานร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, จัดท าเนื้อหาของ
สื่อส าหรับเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 

- การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ พัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

- การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เข้าใจ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงดา้นการสื่อสารในยุคดจิิทัล โดยใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

010201 
100301 

120101 

8 

ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและ

ภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
หลังเกษียณ 

มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทย 
มีหลักประกันรายได้หลัง
เกษียณที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

(กระทรวงการคลัง) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

2. อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อ
น ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม 
(Social Safety Net)  
ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง  

มีฐานข้อมูลทางสังคมใน
ระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงใน 

ทุกมิต ิ
(กระทรวงมหาดไทย) 

 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าฐานข้อมูล 

ทางสังคมระดับพ้ืนที่ 
ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าฐานข้อมูล 

ทางสังคมระดับพ้ืนที ่
ร้อยละ 100 

3. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่า
เทียม อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคใน
สังคม  

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชน

เข้มแข็ง โดยเฉพาะชุมชนใน
เขตเมือง 

(กระทรวงมหาดไทย) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 50 

ระดับความส าเร็จ 
ของการออกกฎหมาย 

ร้อยละ 100 

9 ด้าน 
สังคม 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน 
   รายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ 
   ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

2 .  ผลักดันให้มี ฐานข้อมู ลทางสั งคมและคลั ง 
    ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการ 
     และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตาม 
    ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ 
    คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
    ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

4. การสร้างกลไกท่ีเอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

5. การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน 

110501 

110101 

170201 

150101 

160202 

ก.การคลัง 

- ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพื่อให้แรงงาน    
  ในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ  
- ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคมร่วมกันศึกษา 
  แนวทางปรับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
- สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรรเงินคืนใน 
  สัดส่วนท่ีเหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อ  
  วัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)  

- ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมให้มีการบูรณาการ 
  ในระดับพื้นที่จากข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บอยู่แล้ว  
- วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรง 
  กลุ่มเป้าหมาย  
- สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล  
- ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ก.มหาดไทย 
 

ก.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

- ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
- แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  
- วางระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูลคนพิการท่ีข้ึนทะเบียน ปรับให้เป็นปัจจุบัน และเช่ือมโยง 
  การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ก.มหาดไทย  - จัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ... 
- มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนท่ีมีส่วนร่วมและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน   

- น าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
- แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายตามความจ าเป็น 
- ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ใน  
  รูปแบบที่เหมาะสม 
- พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล 

ด้านสังคม 

ส านักงาน คกก. 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการจัดสรรสวัสดิการ และได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  แรงงานทั้งใน
และนอกระบบได้รับการออม คนพิการได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งชุมชนได้รับ
การปรับปรุงให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

9 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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10 ด้าน 
พลังงาน 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานของประเทศ 

อับดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน Energy 

infrastructure 
(International Institute for 
Management Development  
(IMD) : ปี 2562 อันดับที่ 25) 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่ได้รับการ

จัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25  
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัด

อันดับทั้งหมด 

ค่าความเข้มข้น 
การใช้พลังงาน  

(Energy intensity) 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท) 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน : ปี 2562 = 7.54 
ktoe/พันล้านบาท) 

7.50 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

7.40 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านพลังงาน 
พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการ
บริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเป็นธรรม 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

1. ศูนย์อนุมั ติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  

2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 

200101 

200101 

070201 
070202 

070201 
070202 

070201 
070202 
070203 
070204 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

สกพอ. 

ก.พลังงาน 

ก.พลังงาน 

- จัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ 
เพื่อด าเนนิการอนมัุติอนญุาตแบบเบด็เสร็จ 

- ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล 
- ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 48  กฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน 

- ปรับปรุงแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 
- ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการ

ไฟฟ้า 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมกา๊ซธรรมชาติ  

- ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑท์ี่มีมูลค่าสูงขึ้น
และรองรับอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ (New S-Curve) 

- จัดท าแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถด าเนินการไดท้ันที
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

- ก าหนดกลไกและหนว่ยงานเจ้าภาพที่จะด าเนนิงานผลักดนัและขับเคลื่อนที่
เหมาะสมในอนาคต  

- จัดท าแนวทางและขั้นตอนดา้นการใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

- การด าเนินการกจิกรรมน าร่อง/ด าเนนิการ 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 
- การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน 
- การด าเนินการจัดตัง้ศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

10 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

070201 
070202 

070201 
070202 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 



nscr.nesdc.go.th 25 มกราคม 2564 

11 ด้าน 
การป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ประเทศไทยมีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยดีขึ้น  

(Corruption Perceptions Index: CPI) 
( Transparency International : ปี 2562  

36 คะแนน) 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 40 คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต  

อยู่ที่ 45 คะแนน 

2. หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรม

และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการ

ประเมิน ITA  
(ส านักงาน ป.ป.ช. ปี 2563 ร้อยละ 13.19) 

 

ร้อยละ 65 

(85 คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ 80 

(85 คะแนนข้ึนไป) 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ได้รับการบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
ภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต  

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริต  

2. พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4.  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์ 

5.  พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

ส านักงาน ป.ป.ท. 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นท่ี
ต้องแก้ไข 

- ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
- ผลักดันให้กฎหมายท่ีแก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
- พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก  

- ระดมสมองแกนน าองค์กรชุมชนในจังหวัด  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน  

สภาองค์กรชุมชนต าบล ฯลฯ  
- ก าหนดแนวทางและการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
- การติดตามประเมินผล เพ่ือการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 
- มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัล 
- จัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม 
-  เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล 
- จัดท าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
- จัดท าและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการ 
- หน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบก ากับดูแล พิจารณาวางกรอบและแนวทางการติดตาม 
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

210101 
210102 

210102 

210102 
210201 

210102 
210201 

210102 

11 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 
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เป้าหมาย ตวัชีว้ดั 
คา่เป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
ผู้ เ รี ย น ทุ ก ก ลุ่ ม วั ย ไ ด้ รั บ
การศึ กษาที่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทั กษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคตสามารถ
ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญหา  ป รั บ ตั ว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มี
นิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดี 
รู้ สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การวัดผล
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

มีการน าระบบวัดผลที่เน้นประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนไปใช้ 

สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียน ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ  
(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 
 

มีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และแผนการแก้ไขปัญหาเด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษา (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี เชิง
ป้องกันและแก้ไขในระยะ 5 ปี และ 10 ปี โดยหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา  
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  

(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 

เครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่
การศึกษาระดับประถมศึกษา 

(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

มีการพัฒนาเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศกึษา 

มีการทดสอบเครื่องมือส ารวจความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดบัประถมศึกษา 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการ และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกในสถานประกอบการได้รบัการ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรอืสอนงาน การวัดและประเมินผล 

และระบบการดูแลผู้เรียน 

ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น และครูฝึกในสถาน
ประกอบการไดร้ับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด

หรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบการ
ดูแลผู้เรียนเพิ่มขึ้น 

แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 

มีระบบการคัดเลือกเขา้ศึกษาภาคปกติโดยวิธีการเทียบโอน
ประสบการณ์/ความรู้ 

มีระบบ credit bank ท่ีสามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อย
กับผู้เรียน และสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้ 

กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู  
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 

(คุรุสภา) 

มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู  
ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความ
พร้อมท้ังทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

มีการน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะ 
วิชาชีพครูไปใช้ 

ด้าน 
การศึกษา 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านการศึกษา 

12 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย กสศ. / ศธ.  มท. /สธ./ พม./ รง./  
ตชด./ อปท. 

2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ศธ.  สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ 

อว./ มท. 

3 การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

อว./สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย /ศธ. 

ศธ. 

4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

สอศ. รง./ อก./ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพครู (องค์การ

มหาชน)/ กค. 

5 ก า รปฏิ รู ปบท บาทก า รวิ จั ย แล ะ ร ะ บบธ ร รม าภิ บ าลข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ออกจากกับ
ดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

อว./ สกสว./ ทปอ. 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

110201 

120101 

110401 
110402 

1.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 

2.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
  ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน  
 ศตวรรษที่ 21 

3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู     
    และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ก.ศึกษาธิการ 

ก.อุดมศึกษาฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

- ปรับหลักสูตร  
- พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
- ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
- ประเมินผลการด าเนินงานและขยายผลต่อไป 

- พัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการท างาน  
- สนับสนุนนวตักรรมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเด็กและ

เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
- สนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ และต้นสังกัด  
- ติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

- กลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
- กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย

อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
110401 
110501 

150201 

110301 
110402 

4.  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ  
     ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ 
 จ้างงานและการสร้างงาน 

ก.ศึกษาธิการ 
- จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
- พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการ

คัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน

และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
- ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

120101 

5.  การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
 ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
 ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

ก.อุดมศึกษาฯ 

- ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณป์จัจุบัน และก าลังการผลิตของสถาบนัอดุมศกึษา
ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศกึษา 
- จัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบนัอดุมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน

ของสถาบันอุดมศกึษา 
- ติดตามและประเมินผล  

120101 

สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายแผนแม่บท 



nscr.nesdc.go.th 29 มกราคม 2564 

13 ด้าน 
วัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 ปี 2565 

1. ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู  
(ศูนย์คุณธรรม: อยู่ระหว่างจัดท าตัวชี้วัด) 

พัฒนาและประเมินดัชนี 
ชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10  

จากค่าตั้งต้น (baseline) 
2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน

วัฒนธรรม 
มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ 
 (ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล) 

ไม่ลดลง 
จากปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า 

3. ประชาชนออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึง
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนา 
กีฬาชาติ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 
(องค์การอนามัยโลก: ปี 2559  มีอายุเฉลี่ย 66.8 ปี) 

เพิ่มข้ึน 
จากปีก่อนหน้า 

ไม่น้อยกว่า 68 ปี   
 

นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รบัคัดเลือก
เข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น  
(การกีฬาแห่งประเทศไทย : ปี 2562 มีจ านวน 563 คน) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 

4. ก าลังคนของประเทศมีทักษะที่
เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท างาน 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย: ปี 2562 อยู่ที่ 131.80 ) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
จากปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
จากปีก่อนหน้า 

- อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 
(*ส านักงานสถิติแห่งชาติ: ปี 2562 อัตราการว่างงาน 
0.98) 

* ใช้ค่าของตัวชี้วัดนี้แทน  
- การเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro 
SME,SME) 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: ปี 
2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ) 

อัตราการว่างงานลดลง 
จากปีก่อนหน้า 

อัตราการว่างงานลดลง 
จากปีก่อนหน้า 

 
 
 
 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิม
มูลค่า 

กิจกรรมส าคัญท่ีควรเร่งรัด (Big Rock) 

1.  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย  
 ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้ 
 กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ 
 ขับเคล่ือน  

2.  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
 ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ  

 
ศูนย์คุณธรรม  

(องค์การมหาชน)  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
- พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาให้ออกมาเป็น

คุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมท่ีจับต้องได้ ในระดับพ้ืนท่ีและระดับบุคคล 
- ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพ่ือใช้พลังบวก ให้เกิดการผลิต

สื่อท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง 

100101 
100301 

050101 
050102 

010102 

- การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา และต่อยอดทุน

ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของคนแต่ละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ  
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

ให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ  
- ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

ภาครัฐในด้านวัฒนธรรม  

3.  การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ 
 สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง 
 กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้าง 
 โอกาสทางการ กีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  
- การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
- การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  
- ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 
- พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน

และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค  

130101 
130201 
140101 140201 
140301 

กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

160101 
160201 

110101 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา  
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคน 
 ของประเทศแบบบูรณาการ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)  

- พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce 

Ecosystem  
- การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  170101 200401 

5.  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร 
  ของประเทศ 

- พัฒนาทักษะดิจทิัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
- พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
- พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลทีมี่ลักษณะพิเศษตามบริบทของพ้ืนที ่ 

ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบ 
- พัฒนาทักษะและอาชีพใหม่ ๆ  ให้กับคนทุกกลุ่มวัย  
- พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการองค์ความรูส้ าหรับคนทกุช่วงวัย  
- จัดท าฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ  
- พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกจินอกเหนือจากการเป็นการสร้างรายได้ การระดมทุน  

การเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกจิ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่  
- พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ใหก้บัครอบครัวลูกหลานทีมี่ศักยภาพในชุมชน  
- การปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

080101 
080202 

110301  
110401 
110501 

120101 200501 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

13 สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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วาระที่ 4.1 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 
ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย 1 3 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่

ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

1. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 4 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 2 
ด้านเศรษฐกิจ 5 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

2. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2542 

3. 
ปรับปรุงแก้ไข พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 

4. ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 

5. ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

6. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

7. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

1. ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการ
ปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

7 ด้านสาธารณสุข 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 

ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 

ผลการด าเนินการ 

1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่

ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี ้

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ด้านสังคม 9 
1. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 6 

3. ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 
39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และกฎหมายอ่ืนที่
สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับ
ประชาชน 

ด้านพลังงาน 10 
1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธรุกิจ Energy 

Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 
3. ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีและการตั้งงบผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 
4. ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจดัจา้งมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางวา่ดว้ยการ

จัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐปรับปรุงแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟ
กับระบบของฝ่ายจ าหน่าย 

5. ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี 

6. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย 

7. ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
8. ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 11 

1. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2554 
3. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 
4. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริม

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
5. ร่าง กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้

ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สนิและหน้ีสินของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
7. ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 76 วรรคสอง ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม 

8. ร่าง พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. 

9. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

10 ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ 

ด้านการศึกษา 12 
1. ร่างพระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 13 

1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคน  พ.ศ..... 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 รายชื่อกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ทั้ง 13 ด้าน รวมกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

จ านวน 62 กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ จ านวน 45 ฉบับ สรุปได้ดังนี ้
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock” 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตระหนักรู้เป้าหมาย และกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

 หน่วยงานสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ 
สู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

 ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยจ าลองการกรอกข้อมูล ดังนี้ ➤ 

การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2565 

บรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

 เวลาท่ีแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย 

 เป้าหมายย่อย (milestone) 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 โครงการ/การด าเนินงาน 

 วงเงินงบประมาณ 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้จ าเป็นตอ้งมีการบูรการการด าเนินงานร่วมกนั 

 เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ด าเนินงานกิจกรรม  
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock 

1 
การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

2 3 4 5 6 

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ส านักงาน ป.ย.ป./ 
ป.ย.ป. ประจ ากระทรวง 

ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนฯ ใหมี้ความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ น าไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศท้ังฉบับเดิม และฉบับปรับปรุง  
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR และส าหรับการด าเนินงานตามกจิกรรม Big Rock ใช้ในแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ในการก ากับ เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

จัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ  
เพื่อใช้ในก ากับติดตามการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศอย่างบูรณาการ  
รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 

ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การบรรลุผล 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

รับประเด็นที่เกี่ยวข้องไปก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock ร่วมกัน  
ขับเคลื่อนการโครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด 

สศช. ในฐานะ 
ส านักงานเลขานุการฯ 

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศท้ัง 13 ด้าน 

เปลีย่นภาพ 

แพรว 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศท้ัง 13 ด้าน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

สศช. ในฐานะ 
ส านักงานเลขานุการฯ 

• ขับเคลื่อนและติดตามในระดับ
นโยบาย  

• ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการขับ เคลื่อน
กิจกรรม Big Rock  

•พิจารณาความเหมาะสมของ 
แผนขับเคลื่อนฯ 

• จัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

•ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ
หน่วยงานร่วมด าเนินการอย่างบูรณาการ 

• รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงานตามเปา้หมาย
ของกิจกรรม Big Rock 

• รับประเด็นที่เกี่ยวข้องไปก าหนดโครงการ/การด าเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock ร่วมกัน  

• ขับเคลื่อนการโครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม  
Big Rock ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

• รายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้
กจิกรรม Big Rock ที่ก าหนด 

•สนับสนุนการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
• รายงานความคืบหน้าในการด าเนนิการตามแผนการปฏริูปประเทศต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 
• รายงานสรุปผลการด าเนนิการประจ าปีตามแผนการปฏิรปูประเทศ 
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สีหลัก template 

2565 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 

บรรลุเป้าหมายประเด็น 
การปฏิรูปประเทศ 

 เวลาท่ีแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย 

 เป้าหมายย่อย (milestone) 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 โครงการ/การด าเนินงาน 

 วงเงินงบประมาณ 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้จ าเป็นตอ้งมีการบูรการการด าเนินงานร่วมกนั 

 เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

แผนขับเคลื่อน 
กิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock)  

กรอบการขับเคลื่อนที่ส าคัญ เครื่องมือในการก ำกับติดตำมการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุกรอบไตรมาส 
ผ่าน 

eMENSCR 
กิจกรรมตามแผนฉบับเดิม ให้หน่วยงานรับไปด าเนินการเป็นภารกิจปกติ  
 

เน้นขับเคลื่อนเฉพาะกิจกรรม Big Rock ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในปี 2565 
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

แผนระดับ 3 

แผนระดับ 2 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ความส าคัญของแผนขับเคลื่อน 
กิจกรรม Big Rock 

แพรว 

แผนขับเคลื่อน Big Rock 

ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของ
กิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุ
เป้าหมายความส าเร็จ ระยะเวลา
แล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การเกิดการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และสามารถติดตาม 
เร่งรัดความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 

แผนปฏิรูปประเทศ... 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn … X โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

X1 

X 

Xn X2 X3 X4 X5 X7 X6 

โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

ระบบ eMENSCR 
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สำระส ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม) 

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

ประกอบด้วย 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock กลไกที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ  

แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม  
Big Rock 

เป็นเครื่องมือ 
ในการก ากับ ติดตาม และ
รายงานความคืบหน้าฯ  

ในระยะต่อไป 

ใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 
และวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การเกิดการแปลงแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การปฏิบั ติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ด าเนินการจัดท าแผนขับเคลื่อนฯ 
ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวขอ้งในการด าเนินการ

ตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
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ตัวอย่าง 
การรายงาน 
ในรอบถัดไป 

สำระส ำคัญของแผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (รวมไม่เกิน 5 กิจกรรม) 

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

ประกอบด้วย 

การรายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 เฉพำะกิจกรรม Big Rock  
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สศช. น ารายละเอียดของแผนการ
ขับเคลื่อนฯ  
เข้าในระบบ eMENSCR  
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น 

หน่วยงำนหลัก และ หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  
(เฉพำะที่ระบุไว้ในแผนขบัเคลื่อน)  
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน  
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 

รายงานผลการด าเนินงาน  
รอบสิ้นไตรมาสที่ 2  
ภายในเดือนเมษายน 2564 

* น าเข้าข้อมูลได้เฉพาะโครงการ/การด าเนินการ ที่ปรากฏในแผนการขับเคลื่อน  
โดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการเท่าน้ัน 

โครงการ/การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
รายงานผลการด าเนินงาน (M6) 
เป็นรายไตรมาส 

สรุปความคืบหน้าของประเด็น 
Big Rock ประจ าไตรมาส  
โดยฝ่ายเลขาฯ และหน่วยงานหลัก 

M1-M5 M6 

การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
 ให้ระบบ eMENSCR เป็นระบบงานหลักในการรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยใช้

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นข้อมูลตั้งต้นในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรมีระบบรำยงำนผลฯ และเป็นไปนัยของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 ธ.ค.62 ที่ได้ก ำหนดไว ้
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ระบบ eMENSCR : ระบบสารสนเทศหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

ระบบ TPMAP 
(TPMAP System) 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

Visualization 

NECTEC 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

สศช. 
NECTEC 
ฯลฯ 

Data Preparation Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูล 

สพร. 

NECTEC 

Data Analysis 
GBDi 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา 

ฯลฯ 

ฯลฯ 

ประชาชน 

ระบบ eMENSCR 

ผู้ใช้งาน TPMAP 
(TPMAP User) 

NECTEC 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หน่วยงานจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง 

Data Preparation 
Data Integration 

NECTEC 

ฐานข้อมูลต่างๆ 

สศช. 

NECTEC 

TDRI 
สกสว. 

BoT 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

สศช. 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  

ฯลฯ 

ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน 
จากส่วนราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

Data Analysis 

Visualization 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานในระดับนโยบาย 

สศช.             NECTEC             ฯลฯ 

รัฐสภา 

ฯลฯ 

คณะกรรมการ
ต่าง ๆ 
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ขับเคลื่อนให้ส าเร็จได้อย่างไร 
• บอก(ร่าง) ยุทธศาสตร์จัดสรร ว่าได้น าแผนปฏิรูป (ฉบับปรับปรุง) ไปก าหนดแลว้  
 

การด าเนินโครงการ ท่ีมาของงบประมาณ 

โครงการประจ าปี 2564 ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 64 

โครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
ด าเนินการ 

ขอรับจัดรรงบกลาง  
(ตามความจ าเป็น) 

โครงการท่ีมีแผนด าเนินการในปี 
2565 

เสนอขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
2565  

ตามกรอบเวลา 
ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

(ภายใน 15 ม.ค.64)   

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนแม่บท 
เฉพาะกิจฯ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบประมาณ

ประจ าปี 2565 

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

*หน่วยงานจัดท าโครงการท่ีรองรับประเด็นการพัฒนาของแผนฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 

ก าหนดนโยบายการจั ดสรร
งบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565  
จากแนวทาง/ประเด็นการพัฒนา
ของ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เพื่อให้หน่วยงานจัดท าโครงการ
รองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ต่อไป 

ส านักงบประมาณ 
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7 ธ.ค. 63 

กระบวนการท างานเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และการรายงานผล   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนการ 
ปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักส่งแผนขับเคลือ่นฯ  
มายัง สศช. ภายในวันท่ี 15 ม.ค.64 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
พิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ 
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ม.ค.64 

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 

• สศช. น าข้อมูลรายละเอียดของแผน
ขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR  

• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และ
หน่วยงานร่วมด าเนินการเฉพาะทีร่ะบุ
ไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ บันทึก
รายละเอียดข้อมูล M1-M5 ของ
โครงการปี 2564 ภายใต้กิจกรรม Big 
Rock ท่ีก าหนดภายในเดือน มี.ค. 64 

หน่วยงานรายงานผลการด าเนนิงานรอบ
สิ้นไตรมาส 2  (M6) ของทุกโครงการ

ภายใต้กิจกรรม Big Rock  
ภายในเดือน เม.ย.64 

พ.ค. 64 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/ 
ฝ่ายเลขาฯ ประมวลผล

ความส าเร็จของทุกโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock 

ทุกไตรมาส 

สศช. รายงาน 
ความคืบหน้า 
การด าเนินงาน 
ตามแผนการ 
ปฏิรูปประเทศ 
ทุก 3 เดือน 
ตามมาตรา 270  
ของรัฐธรรมนูญฯ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
คณะกรรมการ 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
หารือร่วมกันเพื่อจัดท า 

แผนขับเคลื่อนฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน  
 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ 

วันที่ 22 ก.พ. 64 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 
แผนขับเคลื่อนฯ ภายในเดือน มี.ค. 64 
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ความรู ้
คุณธรรม 
ความเพียร 
พอประมาณ 

หลักเหตุและผล 
ภูมิคุ้มกัน 

เว็บไซต์ : http://nscr.nesdb.go.th 
E-mail :  emenscr@nesdb.go.th 
   nscr@nesdb.go.th  

@nscr 
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BACK UP 



nscr.nesdc.go.th 45 มกราคม 2564 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกนั  
โดยก าหนดเป็นประเด็นบรูณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได ้7 ประเด็น ดังนี้ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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4. การลดอุปสรรคในการด าเนิน  
   ชีวิต และลดขั้นตอน 
   ทางธุรกิจ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านกฎหมาย 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านพลังงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
1. จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 3. จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไป
ต า ม  
   กฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน(Regional  Trading/Investment Center) 
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง 
3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. การพัฒนาศักยภาพคน 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถ 
     อย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม 
5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกนั  
โดยก าหนดเป็นประเด็นบรูณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได ้7 ประเด็น ดังนี้ 

ด้านการศึกษา 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. การท่องเที่ยว 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

2. การพัฒนาการเรยีนรูแ้ละเศรษฐกจิชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 

ด้านสาธารณสุข 

ด้านสังคม 

3. การเตรียมความพร้อม และ 
    การพัฒนาผู้สูงอาย ุ

3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลดูแลรักษาที่บ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัว 
    ของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต 
1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกนัรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ 
    นอกระบบ 

ประเด็นบูรณาการ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock 

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการด าเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะด าเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
   แต่ละด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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6. การป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตในภาครัฐ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด้านการศึกษา 

5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

5. การกระจายอ านาจ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านสาธารณสุข 

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

7. การมีส่วนร่วม และการ 
   ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
   บริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการเมือง 

ด้านกฎหมาย 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กิจกรรม Big Rock ประเด็นบูรณาการ 

กิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด้าน มีประเด็นที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกนั  
โดยก าหนดเป็นประเด็นบรูณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศได ้7 ประเด็น ดังนี้ 

* ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการด าเนินการใกล้เคียงและสอดคล้องกันของแต่ละแผนการปฏิรูปประเทศ ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะด าเนินการปร ะสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
   แต่ละด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

 เวลาที่แล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย 
 เป้าหมายย่อย (milestone : MS) 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 โครงการ/การด าเนินงาน 

 เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
2 

1 

3 

4 
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

* ต้องเห็นผลลัพธ์ในปี 2565 เป้าหมายของ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

BR 0101 

BR 0201 

BR 0301 

BR 1301 

CR 01 

CR 03 

CR 05 

CR 07 

CR 09 

CR 11 

CR 02 

CR 04 

CR 06 

CR 08 

CR 10 

CR 12 

CR 13 

เป้าหมายกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

(Big Rock) 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ 

สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1 

2 

3 

CR 01 

เป้าอันพึงประสงค์ของ 
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนระดับท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

CR 02 CR 13 CR 03 ... 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็น
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

BR 0105 

BR 0205 

BR 0305 

BR 1305 

... 

... 

... 

... 

... 
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แบบฟอร์มแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

วันนี้ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
และ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ 
ร่วมกันจัดท า

แผนขับเคลื่อนฯ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการก าหนดโครงการ/การด าเนินงาน
ที่สนับสนุนกจิกรรม Big Rock 

1 2 แบบสรุปโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่งแผนขับเคลื่อนฯ กลับมายัง สศช.  
ทาง e-mail : nscr@nesdc.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

รหัสโครงการ 
ระบุรหัสโครงการ (ต่างจากรหัสโครงการในระบบ 
eMENSCR) โดยก าหนด รหัส 9 หลัก เช่น BR0101X01  
“00” คู่แรก เลขเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ 
“00” คู่ที่ 2 เลขกิจกรรม Big Rock  
“X00” สุดท้าย ล าดับโครงการ  

***จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มท่ีก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ไปด าเนินการต่อ... 
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ตัวอย่างการจัดท าแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

เล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ 

กรอบสีแดง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณาร่วมกัน 

หมายเหต ุ

คณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกันก าหนดหน่วยงาน
ร่วมด าเนินการในการขับเคลื่อนขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ หน่วยงาน
ร่วมด าเนินการต้องมีโครงการสนับสนุนกิจกรรม Big Rock 

ระบุเลขระบุรหัส 
“00”คู่แรก เลขเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ 
“00”คูห่ลัง เลขกิจกรรม Big Rock 

การจัดท ารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
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ตัวอย่างการจัดท าแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง 

เล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ระบุช่วงระยะเวลาเริม่ต้น 
และสิ้นสุดการด าเนินการ 
ของในแต่ละเป้าหมายย่อย 

ระบุเป้าหมายย่อย (MS) ซึ่งแปลงจากขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ในเล่ม (ร่าง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระยะเวลาแล้วเสร็จ (ไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับตามขั้นตอนในเล่มฯ ทั้งนี้ ขั้นตอนที่แปลงจากในเล่มฯ ไปสู่เป้าหมายย่อย (MS) อาจจะมีมากกว่า 
1 เป้าหมายย่อย (MS) หรือไม่มีก็ได้ 

1 
2 

3 

1 

2 

3 

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ 

กรอบสีแดง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณาร่วมกัน 

หมายเหต ุ

การจัดท ารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
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ตัวอย่างการจัดท าแผนขับเคลื่อนฯด้านการเมือง 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

MS1 

MS1 MS2 MS3 

MS2 

MS3 

เส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย (MS) ใช้ใน
การติดตามประเมินผลรอบการรายงานตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ 

น าเป้าหมายย่อย (MS) ในตารางด้านบนมาก าหนดจุดระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จ บนเส้น Timeline  
โดยเป้าหมายย่อย (MSn) ต้องอยู่ ณ สิ้นสุดไตรมาส  และเป้าหมายย่อย (MSn.n) ต้องอยู่ก่อน ณ สิ้นสุดไตรมาส 

การจัดท ารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

*เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
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ตัวอย่างด้านการเมือง 

การจัดท ารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

หน่วยงานร่วมด าเนินการทุกหน่วยงานจ าเป็นต้อง 
มีโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

ส่วนโครงการ/การด าเนินงาน 

แบ่งได้เป็น 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการ/การด าเนินงาน : 

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ : 

ระบุโครงการที่มีผลต่อการด าเนินงานเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะสิ้นสุดในการด าเนินโครงการ 
วงเงินงบประมาณ : 

ระบุวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

ที่มาของงบประมาณ : 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 
- ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 
- ขอรับจัดสรรงบกลางเพิ่มเติม (กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน

ต้องด าเนินการในปี 64 แต่ไม่มีเงินงบประมาณรองรับ) 
- เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงินรายได้อื่น 

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย : 
ระบุเป้าหมายย่อย (MSn.n) ที่โครงการ/การด าเนินงาน
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 

การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) : 
กรณีโครงการ/การด าเนินงานตอบเรื่องและประเด็นของ
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) ขอให้ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง  

***จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมโครงการ/การด าเนินงานในภายหลังต้องเป็นความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

7 

รหัสโครงการ 
ระบุรหัสโครงการ (ต่างจากรหัสโครงการในระบบ eMENSCR) 
โดยก าหนด รหัส 9 หลัก เช่น BR0101X01  
“00” คู่แรก แทนเลขเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ 
“00” คู่ที่ 2 แทนเลขกิจกรรม Big Rock  
“X00”  แทนล าดับโครงการ  
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สิ่งที่ต้องด าเนินการในวันน้ี 

1.ท าความเข้าใจเป้าประสงค์ของกิจกรรมBR 
2.ร่วมกันก าหนดเป้าหมายย่อย (MS) ที่จะได้รับจากการด าเนินตาม
ขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรมBR 
3.ร่วมกันก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด ในการด าเนินการ
เพื่อให้เป้าหมายย่อย MSส าเร็จ 
4 

1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักท าความเข้าใจกิจกรรมBig Rock 

 ก าหนดหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อถ่ายทอดขั้นตอน
และวิธีการ ไปสู่การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานที่
ส่งผลต่อเป้าหมายย่อยต่อไป 

 ก าหนดเป้าหมายย่อย (MS) ที่จะได้รับจากการด าเนิน
ตามข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock 

 ก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด ในการ
ด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายย่อย (MS) ส าเร็จ 

ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) โดย  

สิ่งท่ีคาดหวังในวันน้ี 

ร่างแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีการก าหนดหน่วยงานร่วม
ด าเนินการในเบื้องต้นแล้ว เป้าหมายย่อย (MS) และระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดในการด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายย่อย (MS) 

2 

(ร่าง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

จัดส่งแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.
ภายในวันที่ 15 ม.ค.65 

ด าเนินการหลังจากนี้ 

ด าเนินการวันนี้ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
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4 

แบ่งออกเป็น 13 กลุ่มตามประเด็นปฏิรูป 
• คณะกรรมการปฏิรูป 
• หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของ Big Rock 

แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 

• ก าหนดผลผลิต 
• ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ก าหนด Milestone ของแต่ละขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินงาน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศช้ีแจงเป้าหมาย 
ของกิจกรรม Big Rock 

ก าหนดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
การด าเนินงาน/โครงการที่รองรับข้ันตอนฯ 
วงเงินงบประมาณ 

Milestone คือ ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานตามแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock 

3 

การด าเนินการกิจกรรม Workshop 

• ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
• บอกความมุ่งหวังของการก าหนดกิจกรรม Big Rock 
• ให้แนวทางในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 

ท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ 
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ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

าย
ใต้

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

Y2 

Y1 

X 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน..... 

BR 

CR 

X 

BR 0101 BR 0102 BR 0103 BR 0104 

เป้าหมาย  
BR BR 010101 BR 010102 BR 010103 BR 01010X 

เป้าหมาย  
ML ML 01010101 ML 01010102 ML 01010103 ML 0101010X 

กิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายกิจกรรมย่อย 

โครงการ/การด าเนินงาน 
X1 X2 X3 X4 Xn 

BR 0105 

เป้าอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ 

CR 01 CR 02 CR 0X เป้า 
CR 
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ความเป็นมา 

6 เมษายน 2561  
แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

13 ตุลาคม 2561  
ยุทธศาสตร์ชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

18 เมษายน 2562  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 23 ประเด็น  

7 พฤษภาคม 2562  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

  

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนิน 
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

แก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุอื่นใดให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 

  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 

และก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทฯ หรือ
เพราะเหตุ อ่ืนใดให้คณะรั ฐมนตรี แจ้ ง ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร็ว 

ก าหนดให้แผนการปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  และก าหนดให้ 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นตอ้งแก้ไข ปรับปรงุ
แผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการ 

ก าหนดให้แผนการปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  
มีเป้าหมาย 3 ประการ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
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แผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิม แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง 

มีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงานด าเนินการอยู่แล้ว มี
ความซ้ าซ้อน อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนไม่ชัดเจน ไม่สามารถ
วัดผลการด าเนินการได ้

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 

โครงการและกิจกรรม 
มีจ านวนมาก  

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจ
ปกติของหน่วยงาน 

เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock   

กิจกรรมมีความซ้ าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ในระดับแผน 

ขาดความชัดเจน 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ท้ังนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

 กิจกรรมทีก่ าหนดขึ้นใหม่  
และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจาก
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม  
 

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน 

ตัดกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) / 
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความส าคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62  

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ 
13 ด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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ขับเคลื่อนให้ส าเร็จได้อย่างไร 
• บอก(ร่าง) ยุทธศาสตร์จัดสรร ว่าได้น าแผนปฏิรูป (ฉบับปรับปรุง) ไปก าหนดแลว้  
 

การด าเนินโครงการ ท่ีมาของงบประมาณ 

โครงการประจ าปี 2564 ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 64 

โครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
ด าเนินการ 

ขอรับจัดรรงบกลาง  
(ตามความจ าเป็น) 

โครงการท่ีมีแผนด าเนินการในปี 
2565 

เสนอขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
2565  

ตามกรอบเวลา 
ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

(ภายใน 15 ม.ค.64)   

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณ 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนแม่บท 
เฉพาะกิจฯ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบประมาณ

ประจ าปี 2565 

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

*หน่วยงานจัดท าโครงการท่ีรองรับประเด็นการพัฒนาของแผนฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 

ก าหนดนโยบายการจั ดสรร
งบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565  
จากแนวทาง/ประเด็นการพัฒนา
ของ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เพื่อให้หน่วยงานจัดท าโครงการ
รองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 ต่อไป 

ส านักงบประมาณ 
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กระบวนการการท างาน คือ 

ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็นกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ  
(Big Rock) / ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน 

ทบทวนกฎหมายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญ พิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย 

ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  

พิจารณาความเห็นชอบของหน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน 

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการปฏิรูปประเทศ 

แรงงานมีสมรรถนะ 
ที่เอื้อต่อการ 

ประกอบอาชีพ 

การรู้เท่าทันสถานการณ์  
และสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทีส่ามารถเลือกเสพได้ 

ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน  
และสอดรับความต้องการ 

กับโลกอนาคต 
การจัดสรรสวัสดิการ 
และโอกาสที่เท่าเทียม  

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 
มีความย่ังยืน ประชาชนได้รับบริการอย่างมี

มาตรฐาน ภายใต้การเชื่อมโยง
ข้อมูลดิจิทัลของทุกภาคส่วน 

ประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต ้
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ปริมาณพลังงานที่เพียงพอ
และเข้าถึงได้ในราคา 

ที่เป็นธรรม 

กฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิต 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่เลือกปฏิบัติ มีการคุ้มครองพยานที่เป็นระบบ 
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock” 

ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ด าเนินงานกิจกรรมของแผนเดิมคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock 

จัดประชุมสร้างความเข้าใจระหว่าง 
คณะกรรมการและหน่วยงานฯ 

หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

คณะกรรมการและหน่วยงานหลักจัดท าแผนที่เชื่อมโยงประเด็นบูรณาการ 

ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 65 
เพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

รายงานความคืบหน้า  
ตามมาตรา 270 
รอบ ม.ค.-มี.ค.64 

ช่วงเวลาเตรียม 
การขับเคลื่อนแผนฯ 

ภายใน 30 วัน 

19 ม.ค.-15 ม.ีค.64 

15 ม.ค.64 หน่วยงานเสนอค าขอต้ังงบประมาณ 65 

ม.ค. 64 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2563 

เมษายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน 

ช่วงเวลาเตรียมการ
ขับเคลื่อนแผนฯ 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตระหนักรู้เป้าหมาย และกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

 หน่วยงานสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ 
สู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

 ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock โดยจ าลองการกรอกข้อมูล ดังนี้ ➤ 

การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2565 

บรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

 เวลาท่ีแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อย 

 เป้าหมายย่อย (milestone) 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 โครงการ/การด าเนินงาน 

 วงเงินงบประมาณ 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้จ าเป็นตอ้งมีการบูรการการด าเนินงานร่วมกนั 

 เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock 

 หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)* 

ด าเนินงานกิจกรรม  
Big Rock คู่ขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม 

สื่อสารสร้างความเข้าใจ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือ

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ 

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหว่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินโครงการภายใต้

กิจกรรม Big Rock 

1 

การติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

2 3 4 

วันนี ้

5 6 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตระหนักรู้
เป้าหมาย และกระบวน 

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

หน่วยงานสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ 
ของกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และเข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock โดยจ าลอง 

การกรอกข้อมูล ดังนี้  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนกจิกรรม Big Rock” 

สิ่งที่หน่วยงานต้องท าในวันนี้ 
* ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 


