การประชุม
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3.2 การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

3

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2563

27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระการประชุม
ความเป็นมา
ทีป่ ระชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301
ตึกบัญชาการ ชั้น 3 ทาเนียบรัฐบาล

ผลการดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563 และแจ้งเวียน
ไปยังประธานกรรมการปฏิรู ปประเทศทุกคณะ โดยขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ กลับมายังสานักงานฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ซึ่งกรรมการฯ ได้ รั บรองรายงานการประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ ว ทั้ งนี้ มี กรรมการฯ (นายอิ สระ ว่ องกุศลกิจ ประธานกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ) ได้รับรองรายงานการประชุมโดยขอแก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ข้อ 1.2 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ... โดยให้
เพิ่มเติม “ในขณะเดียวกัน ประธานที่ประชุมฯ จะเน้นย้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบดูแลทุกกระทรวงเล็งเห็นและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินแผนการ/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะ รวมทั้งกากับติดตามการดาเนินการ
ของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิดต่อไป” และสานักงานฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

27 มกราคม 2563
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3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
1. ความเป็นมา

ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
คณะรัฐมนตรี
รายงานต่อรัฐสภา
เพื่อทราบ

ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ 6 ประเด็น ดังนี้

กำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีควำมชัดเจน สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ปรับกิจกรรม (ตัดที่เป็ นกิจกรรมปกติ /คัดเลือ กเฉพำะที่จ ะส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยยะสำคัญ
(Big Rock) / ปรับที่มีควำมทับซ้อนกันระหว่ำงด้ำน
ทบทวนกฎหมำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพำะกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องกับนโยบำย รวมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญของกำรเสนอกฎหมำย
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562
พิจำรณำควำมเห็นชอบของหน่วยงำนรับผิดชอบตำมมำตรำ 26 และมำตรำ 27 ของ พ.ร.บ.ฯ ปรับปรุง
ชื่อหน่วยงำนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ระบุหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/รอง ที่ชัดเจน
ปรับโครงสร้ำงของแผนกำรปฏิรูประเทศแต่ละด้ำนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3 ขั้นย่อย)

27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

7

3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
2. ผลการดาเนินการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ) ตามที่ ค ณะกรรมการปฏิรู ปประเทศทั้ง 13 คณะ เสนอ และได้มีม ติเ ห็ น ชอบแนวทางการขับเคลื่อ นแผนการปฏิรู ปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ตามที่สานักงานฯ เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายสานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป

คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน มีกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ มาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กาหนดว่าเมื่อแผนการปฏิรูปประเทศได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
27 มกราคม 2563
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3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3. การดาเนินการในระยะต่อไป
3.1 (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
สานักงานเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ได้ส่งเรื่อง (ร่าง)
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เข้ า สู่
กระบวนการการบรรจุ ว าระของสภาผู้แ ทนราษฎร
และวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 28 มกราคม 2564
วุฒิสภา
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

27 มกราคม 2563

สานักงานฯ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
36 หน่วยงาน

เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูป
และหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้
เกิดการนาไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง
nscr.nesdc.go.th
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3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3. การดาเนินการในระยะต่อไป

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

2

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ส านั ก งานฯ และคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ ก าหนดรู ป แบบแผนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock สาหรับการขับเคลื่อนการดาเนินงานของแต่ละ
ขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุ
เป้าหมายความสาเร็จ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การเกิดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ
ติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการดาเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ของกิจกรรม Big Rock
เป็นผู้จัดทาแผนขับเคลื่อนฯ
27 มกราคม 2563

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักระบุ
รายละเอียดในแผนขับเคลื่อนฯ

1

2

3

4

ส่งกลับมายังสานักงานฯ
เมื่อวันที่
15 มกราคม 2564

1

หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ

2

เป้าหมายย่อย

3

ระยะเวลา
ที่แล้วเสร็จ

4

โครงการและ
การดาเนินงาน
ที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายของ
กิจกรรม
Big Rock

คณะกรรมการปฏิรูประเทศ
แต่ละด้านเห็นชอบ
ภายในเดือน
มกราคม 2564

nscr.nesdc.go.th

นาเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา
22 กุมภาพันธ์ 2564

นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการต่อไป

10

3.1 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3. การดาเนินการในระยะต่อไป
3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

3

การติดตามและประเมินผล
สานักงานฯ จะนารายละเอียดข้อมูลของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR เพื่อใช้ในการติดตามการดาเนินการและใช้สาหรับการรายงาน
ความคืบหน้าในการดาเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
หน่วยงานหลักรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกรอบไตรมาสผ่านระบบ

eMENSCR

สศช. นารายละเอียดของ
แผนการขับเคลื่อนฯ
เข้าในระบบ eMENSCR
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น

หน่วยงานหลัก และ หน่วยงานร่วมดาเนินการ

(เฉพาะที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน)
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน M1-M5
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลการดาเนินงาน M6
รอบสิ้นไตรมาสที่ 2
ภายในเดือนเมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.2 การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป

27 มกราคม 2563
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การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป

3.2

1. ความเป็นมา
การรายงานความคืบหน้าฯ ณ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ครม.เห็นชอบ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

6 เม.ย. 61

7 พ.ค. 62

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน (ฉบับปรับปรุง)
จะประกาศใช้ภายหลังรายงานต่อรัฐสภาทราบ

สานักงานฯ จึงรวบรวมข้อมูลการดาเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ
12 ด้าน และประมวลสรุประดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย
บ หน้ า การด าเนิน งานตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามมาตรา 270 ของรั ฐธรรมนู ญ ฯ
1 ความคื
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

2
27 มกราคม 2563

สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2563
nscr.nesdc.go.th
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3.2

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป

1. ความเป็นมา
1 ความคืบหน้าการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
ดาเนินการได้น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของแผนฯ
จานวน 24 เรื่อง

แล้วเสร็จตามแผนฯ
จานวน 17 เรื่อง

14% 10%
36%

ดาเนินการได้ร้อยละ
50 – 75 ของแผนฯ
จานวน 62 เรื่อง
27 มกราคม 2563

40%

ดาเนินการสาเร็จมากกว่า
ร้อยละ 75 ของแผนฯ
จานวน 70 เรื่อง
nscr.nesdc.go.th
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3.2

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป

1. ความเป็นมา
2 สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
สัดส่วนของกฎหมายที่แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 23.15
ของกฎหมายที่จาเป็นต้องแก้ไข

รวม
216
ฉบับ

166

50
27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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3.2

การรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ ในระยะต่อไป

2. การดาเนินการในระยะต่อไป
2.1 การรายงานความคืบหน้าฯ ณ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

รายงานแผนขับเคลื่อนฯ
Big Rock 62 กิจกรรม

จัดทาโดยหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละคณะเห็นชอบแล้ว

สภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรี

วุฒิสภา

ท ร า บ ถึ ง รู ป แ บ บ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม
การดาเนิ น การตามแผนการปฏิ รูป ประเทศ (ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง ) และผลผลิ ต ที่ จ ะได้ รั บ จากกิ จ กรรม
Big Rock ในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนโครงการ/
การดาเนินการที่รองรับการดาเนินการดังกล่าวต่อไป

2.2 การรายงานความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไป
เปรียบเทียบกับเป้าหมายความสาเร็จที่กาหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา
ตั้งแต่ประกาศใช้จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
รายงานความก้าวหน้า
ของกิจกรรม Big Rock

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันตามตัวชี้วัดของผลอันพึงประสงค์
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

กิจกรรมของแผนเดิม
ดาเนินงานคู่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock

โดยให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบรับไป
ดาเนินการ
ในลักษณะ
ภารกิจปกติ

รายงานผล
การดาเนินงานทุกรอบ
ไตรมาสผ่านระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ระเบียบวาระที่ 4

รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประจาปี 2563

เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
1. ความเป็นมา
พ.ร.บ. แผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ ส านั ก งานฯ จั ด ท ารายงานสรุ ป ผล
การดาเนินการประจาปีการปฏิรูปประเทศ
เสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
และรัฐสภาทราบ
(ภายใน 90 วัน)

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
27 มกราคม 2563

วั น ที่ 10 กั น ยายน 2562 ในการประชุ ม คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ครั้ ง ที่ 2/2563
ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
เค้าโครงรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบระยะเวลา

ดังนี้

1

แนวทางการประเมินผล

2

เค้าโครงสรุปผลการดาเนินการประจาตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประกอบด้วย 1) บทสรุปผู้บริหาร 2) บทนา 3) ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
4) แผนการปฏิรูปประเทศ (รายด้าน) 5) ปัญหาและอุปสรรค และ 6) ข้อเสนอแนะ
กรอบระยะเวลา
ภาครัฐนาเข้าข้อมูลผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ในรอบปีงบประมาณ ผ่านระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม
สานักงานฯ จะดาเนินการจัดทารายงานฯ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ภายใน 90 วัน

3

นาตัวชี้วัดซึ่งกาหนด
เป็นรายกิจกรรม
ภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้านไว้

nscr.nesdc.go.th

นาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
(ช่วงระยะเวลา 5 ปี )

เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ
2.1 หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์

2.2 ผลการดาเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศปี 2563

สีเขียว

บรรลุเป้าหมาย

สีเหลือง อยู่ในระดับใกล้เคียงในการ
บรรลุเป้าหมาย

สีส้ม

ยังคงมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมาย

สีแดง

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ
เป้าหมาย

27 มกราคม 2563

ด้าน... จานวน

01
02
03
04
05

รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง
เรื่องและประเด็นปฏิรูป

06

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างปี 2562 กับปี 2563
07
08
09
10
11
12
nscr.nesdc.go.th
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ

2.2.13 สรุปภาพรวมสถานะการบรรลุเป้าหมายประจาปี 2563
มีสถานะบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562 10 เรื่อง
ปี 2563 16 เรื่อง

เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562

1

มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต
ปี 2562 26 เรื่อง
ปี 2563 14 เรื่อง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย ปี 2563
ลดลงจากปี 2562 จานวน 7 เรื่อง

02 ด้านบริหาร
ราชการแผ่นดิน
03 ด้านกฎหมาย
05 ด้านเศรษฐกิจ

ปี 2562

0204

ปี 2563

0204

ปี 2562

0310

ปี 2563

0310

ปี 2562

0518

0523

0529

0548

ปี 2563

0518

0523

0529

0548

จานวน
1 เรื่อง
จานวน
1 เรื่อง
จานวน
0554 5 เรื่อง

ควรเน้ นให้ ความส าคั ญในประเด็ นปั ญหาอุ ปสรรคที่ ท าให้ สถานะการบรรลุ เป้ าหมาย
ดังกล่าวมีค่าลดลง เพื่อนาไปปรับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่ คาดหวัง
จะบรรลุ ของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่ อให้ สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าประสงค์ ของ
การปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่กาหนดได้ต่อไป
27 มกราคม 2563

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะอยู่ในขั้นวิกฤต
ในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) จานวน 14 เรื่อง

2

0554

แต่อย่างไรก็ตาม สานักงานฯ มีข้อวิเคราะห์จากสถานะ
การบรรลุเป้าหมายประจาปี 2563 ได้แก่

0518

01 ด้านการเมือง

03 ด้านกฎหมาย

0102

0308

05 ด้านเศรษฐกิจ

06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

0520

0523

07 ด้านสาธารณสุข
0701

0703

0553

0601

0609

0614

0621

10 ด้านพลังงาน
1006

1011

ควรให้ ค วามส าคั ญ และเร่ ง รั ด ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ผลสั ม ฤทธิ์
ได้ภายในปี 2565

nscr.nesdc.go.th

20

4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ
ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2562 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
สัญลักษณ์ประจา
รหัสแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนย่อยที่ 3
สรุปการดาเนินงาน
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูป

ชื่อแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่แผนการปฏิรูป
ประเทศมีความ
สอดคล้อง

สีแสดงสถานะความสาเร็จ
ในการดาเนินการของแต่ละ
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ในปี 2562 และปี 2563

คาจากัดความ
ของเล่มแผน
การปฏิรูป
ประเทศ
ส่วนย่อยที่ 1
สาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ
- สถานการณ์และความจาเป็น
- การกาหนดเป้าหมาย
- การกาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป
27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ
2.3 ประเด็นท้าทาย

การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศกาหนด
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนประเด็นในการปรับปรุงไว้ 6 ประเด็น ได้แก่

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เน้นเฉพาะกิจกรรม Big Rock

ส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน

1 กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน
2 ตัดกิจกรรมปกติ/คัดเลือกเฉพาะที่จะส่งผลต่อ
ประชาชนอย่างมีนัย ยะสาคัญ (Big Rock) /
ปรับที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน

โครงการและกิจกรรม
มีจานวนมาก

3

กิจกรรมมีความซ้าซ้อน
ระหว่างด้านต่าง ๆ

4 ทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62

5

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผนขาดความชัดเจน
ทั้งนี้ อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
27 มกราคม 2563

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสาคัญ และสอดคล้อง
กับนโยบาย

nscr.nesdc.go.th
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ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน

ปรับโครงสร้างของแผนการปฏิรูประเทศ 13 ด้าน
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
22

4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ
2.4 การดาเนินการในระยะต่อไป
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน โดยมีกิจกรรม Big Rock
รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม พร้อมทั้งได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ส่งแผนขับเคลื่อนฯ กลับมายังสานักงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดย สานักงานฯ จะนารายละเอียดข้อมูลของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR เพื่อใช้ในการติดตาม
การดาเนินการและใช้สาหรับการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป
27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th

23

4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
3.1

ขอความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 และมอบหมายสานักงานฯ เสนอ
รายงานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานฯ ต่อไป

3.2

มอบหมายสานักงานฯ ดาเนินการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ
จานวน 3,000 เล่มต่อไป

3.3

ขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
ในที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อที่สานักงานฯ จะได้ดาเนินการเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2563
ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบได้ ทั น ภายในกรอบระยะเวลาที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและ ขั้ น ตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
27 มกราคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ

27 มกราคม 2563
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ขอขอบคุณ
27 มกราคม 2563
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BACK UP
27 มกราคม 2563
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ

01

ด้านการเมือง
ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 5 เรื่อง โดยทั้ง 5 เรื่อง มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่า
กับปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

ปี 2562

1

3

1

ปี 2563

1

3

1

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองได้กาหนดให้จัดทา
กฎหมาย จานวน 1 ฉบั บ คือ พระราชบั ญญั ติ ว่ า ด้ว ยการเสริม สร้างวั ฒ นธรรมทางการเมื อ ง
ในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ

27 มกราคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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4 รายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
2. ผลการดาเนินการ

02

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 6 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง
จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ (0204) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เนื่องจากมีระดับสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี
2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

6

ปี 2562
ปี 2563

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

1

5

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารราชการแผ่นดินได้กาหนดให้จัดทา
หรือปรับปรุงกฎหมาย 5 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ คือ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาต พ.ศ. .... และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ
27 มกราคม 2563
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2. ผลการดาเนินการ

03

ด้านกฎหมาย

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 10 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง จานวน 1 เรื่อง
ได้แก่ (0310) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จานวน 5 เรื่อง
อาทิ (0302) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
(0303) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมี
สถานะเทียบเท่ากับปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

3

ปี 2562
ปี 2563

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

1

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

2
3

บรรลุเป้าหมาย

4
4

1
2

การจั ดท าหรือ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายภายใต้ แ ผนการปฏิ รูป ประเทศ ด้ า นกฎหมายได้ ก าหนดให้ จั ดทาหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
จานวน 21 ฉบั บ โดยเป็ นกฎหมายที่ จั ดท าแล้ วเสร็ จ 12 ฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ดท าร่ า งกฎหมาย
และการประเมินผลสั มฤทธิ์ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญัติคุ้ มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ๙ ฉบับ เช่น ร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นต้น
27 มกราคม 2563
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2. ผลการดาเนินการ

04

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ได้ ก าหนดเรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป รวม 10 เรื่ อ ง โดยมี เ รื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ มี ส ถานะการบรรลุ เ ป้ า หมายเพิ่ ม ขึ้ น
จ านวน 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ (0405) การพั ฒ นากลไกการบั ง คั บ การตามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
และ (0410) การพั ฒนาประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการยุ ติธ รรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ในขณะ ที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

1

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

7
7

ปี 2563

2
3

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมได้กาหนดให้จัดทาหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ านวน 41 ฉบั บ โดยเป็ น กฎหมายที่ จั ดท าแล้ วเสร็ จ 5 ฉบั บ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พาท
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. 2562
พระราชบั ญญั ติอ นุ ญาโตตุ ลาการ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบั ญญั ติแ ก้ ไขเพิ่ ม เติ มพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ เช่น พระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงาน
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เป็นต้น
27 มกราคม 2563
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2. ผลการดาเนินการ

05

ด้านเศรษฐกิจ

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 55 เรื่อง โดยมี เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง จานวน 5 เรื่อง
อาทิ (0518) Regional Integration Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (0523) ขจัด
อุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน (0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่เรื่องและประเด็นอื่นมี สถานะการบรรลุ
เป้าหมายเพิ่มขึ้น จานวน 14 เรื่อง อาทิ (0511) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน) (0542) การจัดตั้งสานักงาน
บูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า นอกจากนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอื่นที่มีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

4

ปี 2563

4

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

28
22

บรรลุเป้าหมาย

18
21

5
8

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจได้กาหนดให้จัดทากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย
จ านวน 35 ฉบั บ โดยเป็ น กฎหมายที่ จั ด ท าแล้ วเสร็ จ จ านวน 8 ฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติส ถาบั น การเงิ น ประชาชน
พ.ศ. 2562 พระราชบั ญญั ติส่ งเสริ มวิสาหกิ จเพื่อ สัง คม พ.ศ. 2562 พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม วิส าหกิจ ชุม ชน (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2562
27 มกราคม 2563
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06

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 36 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จานวน 6 เรื่อง
อาทิ (0602) การบริหารแผนโครงการที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้า (0608) การปรับสมดุลโครงสร้าง
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (0612) การบริหารจัดการการประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูป
อื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

5

ปี 2562
ปี 2563

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

19

4

16

บรรลุเป้าหมาย

12
15

1

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดให้จัดทา
กฎหมาย จานวน 35 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 13 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ 22 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
27 มกราคม 2563
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2. ผลการดาเนินการ

07

ด้านสาธารณสุข

ได้ ก าหนดเรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป รวม 10 เรื่ อ ง โดยมี เรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ มี ส ถานะเข้ า ใกล้ ค่ า เป้ า หมายดี ขึ้ น
จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ (0702) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ (0705) การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อ
เศรษฐกิจ (0706) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (0707) การสร้างเสริม สุข ภาพและการป้ องกัน โรค และ (0708) ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

4

ปี 2562
ปี 2563

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

2

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

4
2

บรรลุเป้าหมาย

2
6

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขได้กาหนดให้จัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย
จานวน 14 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้
เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงินสาหรับคนต่างชาติ
กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อจัดตั้งกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต และกฎหมายว่าด้วยโครงสร้างการบริหารระบบ
สุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ เป็นต้น
27 มกราคม 2563
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08

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 6 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จานวน 4 เรื่อง
ได้แก่ (0802) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ (0803) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (0805) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบเครื่องมือ
ด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ และ (0806) และการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

2

ปี 2563

2

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

2

บรรลุเป้าหมาย

2
4

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศได้กาหนดให้จัดทา
กฎหมาย จ านวน 7 ฉบับ โดยเป็ นกฎหมายที่ จัดท าแล้ วเสร็ จ 2 ฉบั บ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ ระหว่าง
การดาเนินการ 5 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดต่อ
เด็ ก โดยใช้ สื่ อ ออนไลน์ พ.ศ. ... ประมวลรั ษ ฎากรเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การเก็ บ ภาษี จ ากธุ ร กิ จ ออนไลน์ ต่ า งประเทศ
และพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....
27 มกราคม 2563
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09

ด้านสังคม

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 5 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จานวน 1 เรื่อง
ได้แก่ (0903) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

1

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

4
5

ปี 2563

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมได้กาหนดให้จัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย จานวน 22
ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 8 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน
พ.ศ. 2561 พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้ (ฉบั บ ที่ 8) พ.ศ. 2562 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การเงิ น ประชาชน พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 นอกจากนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ อาทิ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคล พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ เป็นต้น
27 มกราคม 2563
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10

ด้านพลังงาน

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 17 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็น ปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้น
จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1003) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (1010) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนา
ขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (1014) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (1015) การใช้
มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (1016) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในขณะที่
เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

4

ปี 2562
ปี 2563

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

2

5
3

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

4
7

4
5

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูป ด้านพลังงานได้กาหนดให้จัดทากฎหมาย จานวน 16 ฉบับ โดยมี
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of Conduct ของหน่วย นโยบาย
ก ากั บ ปฏิ บั ติ ด้ า นพลั ง งาน และพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม พ .ศ. 2562 ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... แล้ว
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11

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 6 เรื่อง โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีส ถานะเทียบเท่าปี 2562 จานวน 1 เรื่อ ง
คือ (1101) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง นอกจากนี้ เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้เป้าหมายดีขึ้น
จานวน 5 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ดังนี้
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

4

ปี 2562
ปี 2563

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

2

1

บรรลุเป้าหมาย

1

4

การจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูป ด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบได้กาหนดให้จัดทาหรือ
ปรับปรุง จานวน 25 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 การปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของ
ทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิชอบ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ และพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต พ .ศ. 2561
นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ เช่น กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยั กยอกถ่ายเท
ทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และกฎหมายการพยายาม
กระทาความผิด การเตรียมการกระทาความผิดฐานทุจริต (Conspiracy Theory) เป็นความผิดทางอาญา เป็นต้น
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12

ด้านการศึกษา

ได้กาหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 7 เรื่อง โดยทั้ง 7 เรื่อง มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่าปี 2562

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562

4

3

ปี 2563

4

3

บรรลุเป้าหมาย

การจัด ทาหรื อปรั บปรุ งกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรู ป ด้า นการศึกษาปรั บปรุ งกฎหมาย 7 ฉบับ โดยเป็น
กฎหมายที่จัดทาแล้วเสร็จ 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
กองทุน เพื่อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 พระราชบั ญ ญัติ ก ารอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ คือ กฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติ
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