รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒)
เสนอรัฐสภา
โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มิถุนายน ๒๕๖๒
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ความเป็นมา
ความ
เป็นมา

ผลการ
ดาเนินงาน
(ตำมขันตอนของ
พ.ร.บ. แผน
และขันตอน
กำรดำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐)
มิถุนายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๕๗ ของ รธน. พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้กำรปฏิรูปประเทศต้องดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ประกอบด้วย (๑) ประเทศชำติมีควำม
สงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
ด้ำนวัตถุกับจิตใจ (๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมลำ และ (๓) ประชำชนมีควำมสุข มี
คุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้จัดทำแผนกำรปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้ำน โดยมีประธำนกรรมกำร ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง-นำยเอนก
เหล่ำธรรมทัศน์ (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน-นำยกฤษฎำ บุญรำช (๓) ด้านกฎหมาย-นำยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๔) ด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม-นำยอัชพร จำรุจินดำ (๕) ด้ำนเศรษฐกิจ-นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล (๖) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม-นำยรอยล จิตร
ดอน (๗) ด้ำนสำธำรณสุข-นำยเสรี ตู้จินดำ (๘) ด้ำนสื่อมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ-นำยจิรชัย มูลทองโร่ย (๙) ด้ำนสังคม-นำยปีติพงศ์ พึ่ง
บุญ ณ อยุธยำ (๑๐) ด้ำนพลังงำน-นำยพรชัย รุจิประภำ และ (๑๑) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ-นำยปำน
เทพ กล้ำณรงค์รำญ

คกก.ปฏิรูปฯ
ที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศ

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ



๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คกก.ปฎิรูปฯ ทัง ๑๑ คณะ ได้จัดทำร่ำงแผนฯ แล้วเสร็จ



๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมร่วมประธำน คกก.ปฎิรูปฯ ให้ควำมเห็นชอบร่ำง
แผนกำรปฎิรูป



๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
โดยมอบหมำยให้ คกก.ปฏิ รู ป ประเทศทั ง ๑๑ คณะ พิ จ ำรณำควำมเห็ น ของ
หน่ ว ยงำนต่ อ ร่ ำ งแผนปฏิ รู ป ประเทศ และปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ดได้ ต ำมควำม
เหมำะสม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป
www.nesdc.go.th
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ความเป็นมา (ต่อ)
ครม.



ผลการ
ดาเนินงาน
(ตำมขันตอนของ
พ.ร.บ. แผน
และขันตอน
กำรดำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐)

รัฐสภา 
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
และบังคับใช้



มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ครม. มีมติ
เห็ น ชอบร่ ำ งแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ต ำ ม ที่ ส ำ นั ก ง ำ น ฯ ใ น ฐ ำ น ะ ฝ่ ำ ย
เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
เสนอ และให้รำยงำนต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่ ง ชำติ เ พื่ อ ทรำบต่ อ ไป รวมทั งได้
เห็นชอบตำมควำมเห็นของสำนักงำนฯ
และให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมร่ ำ ง
แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สรุป
ได้ดังนี

๑.ในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้ ให้หน่วยงำนดังกล่ำวเร่งดำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขันตอนฯ ต่อไป
๒. การขอจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ ตำมร่ำงแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ ควรพิจำรณำกำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และ
โครงสร้ำงของหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมเป็นลำดับแรกก่อน
๓. วงเงินที่ปรากฏตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นกำร
ประมำณกำรเบืองต้น โดยเห็นควรให้เป็นไปตำมกระบวนกำร
และขั นตอนตำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยค ำนึ ง ถึ ง ขี ด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรเงินกำรคลังของประเทศในขณะนัน
๔. ควรพิจำรณำกำหนดให้มีกลไกกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ในรูปแบบคณะกรรมกำร ทำหน้ำที่ในกำรประสำน
ระหว่ำงรัฐบำลและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ
เพื่ อ ผลั ก ดั น กิ จ กรรมกำรปฏิ รู ป ที่ ส ำคั ญ และเร่ ง ด่ ว นภำยใต้
แผนกำรปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้รับทรำบแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมที่สำนักงำนฯ เสนอ
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศ ระยะเวลำดำเนินกำร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕)
ประกอบด้วย ๑๑ ด้ำน
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ความเป็นมา (ต่อ)
มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้วุฒิสภำตำมมำตรำ ๒๖๙ มีหน้ำที่และอำนำจติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำร
ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด ๑๖ ในกำรนี ให้ ครม. แจ้งควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ต่อรัฐสภำเพื่อทรำบทุกสำมเดือน
มาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิ รู ปประเทศต่อ ส ำนั ก งำนฯ ทั งนี ส ำนั ก งำนฯ ได้ก ำหนดให้ห น่ วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนิน กำรดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นระบบ
e-Monitoring Evaluation of National Strategy & Country Reform (eMENSCR) เป็นรำยไตรมำส โดยให้ระยะเวลำหน่วยงำน
รำยงำนข้อมูลภำยในระยะเวลำ ๑ เดือนหลังครบกำหนดไตรมำสดังกล่ำว และสำนักงำนฯ ประมวลผลและจัดทำรำยงำนเสนอตำม
ขันตอนต่อไป
หน่วยงำนกรอกข้อมูล
กำรดำเนินกำร
Q๒/๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

ม.ค. ๖๒

ก.พ. ๖๒

มี.ค. ๖๒

• สศช. ประมวลผลและจัดส่งรำยงำนให้
ครม.
• ครม. พิจำรณำและจัดส่งให้รัฐสภำทรำบ

เม.ย. ๖๒

พ.ค. ๖๒

มิ.ย. ๖๒

Q๒/๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
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ความเป็นมา (ต่อ)
การรายงานความคืบหน้าฯ

๑๐ ต.ค. ๖๑
ครม. ได้มีมติ
เห็นชอบ
รำยงำนควำม
คืบหน้ำฯ
(เดือน
เมษำยนมิถุนำยน
๒๕๖๑)

มิถุนายน ๒๕๖๒

๑ พ.ย. ๖๑
สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติได้
รับทรำบ
รำยงำน

มอบหมายให้สานักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้อง
ของแผนการปฏิ รู ปประเทศกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ำรณำกำร
ปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมขันตอนของพระรำชบัญญัติแผน
และขันตอนฯ ต่อไป ซึ่งสำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร โดย
คำดว่ำจะสำมำรถเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำในช่วงเดือนมิถุนำยน
๒๕๖๒ ต่อไป
๑๕ ม.ค. ๖๒
ครม. ได้มีมติ
เห็นชอบรำยงำน
ควำมคืบหน้ำฯ
(เดือนกรกฎำคมกันยำยน ๒๕๖๑)

๑๒ มี.ค.๖๒
ครม. ได้มีมติ
เห็นชอบใน
หลักกำร
(ร่ำง) แผน
แม่บทฯ

มอบหมำยให้สำนักงำนฯ จัดทำรำยละเอียดผลกำรดำเนินกำรระยะที่ ๑ ในแต่ละ
ด้ำนตำมแผนกำรปฏิรปู ประเทศเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมและสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศถึงประโยชน์ที่ประชำชนได้รบั
www.nesdc.go.th

๑๓ มี.ค.๖๒
สำนักงำนฯ
จัดทำ
รำยละเอียดควำม
คืบหน้ำเพิ่มเติม
(เดือนตุลำคมธันวำคม ๒๕๖๑)
และรำยงำนต่อ
สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติรับทรำบ
ด้วยแล้ว

๒๑ มี.ค.๖๒
สำนักงำนฯ ได้
จัดงำนแถลง
ข่ำวและสร้ำง
กำรรับรู้ผลกำร
ดำเนินกำรในแต่
ละด้ำนตำม
แผนกำรปฏิรูป
ประเทศต่อ
สื่อมวลชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔ มิ.ย.๖๒
ครม. มีมติ
รับทรำบ
รำยงำนควำม
คืบหน้ำฯ
(เดือนมกรำคมมีนำคม ๒๕๖๒)
และให้เสนอ
รัฐสภำเพื่อ
ทรำบต่อไป
5

ความคืบหน้า
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้รับโอกำสที่เป็นธรรม ได้รับ ระดับประชาชน
ระดับภาคธุรกิจ
ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
อย่ำงเท่ำเทียม มีหลักประกันและ
จากผลการดาเนินการปฏิรูป
สวัสดิกำรพืนฐำนที่จำเป็น
ประเทศ
ในระดับต่าง ๆ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สำมำรถ ระดับชุมชน
ระดับภาครัฐ
จัดกำรกันเองและทำงำนร่วมกับ และท้องถิ่น
ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้ มีกลไกสถำบัน
กำรเงินชุมชนเพื่อสนับสนุนกำร
ระดับประเทศ
สร้ำงอำชีพและรำยได้ และกำร
ประเทศไทยมีการธารงไว้ซึ่งการ
พัฒนำธุรกิจชุมชน
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
ควำมมั่นคง และมีควำมสงบเรียบร้อย
มิถุนายน ๒๕๖๒

www.nesdc.go.th

มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น โดยกำรยกเลิก/
ปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และ
เป็นอุปสรรค ภำคธุรกิจมีตลำด
และฐำนกำรลงทุนที่ขยำยตัว
เพิ่มขึน
มีโครงสร้างที่ทันสมัย และมี
ระบบงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ยิ่งขึน มีระบบฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศที่บูรณำกำรที่
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้

6

ความคืบหน้า (ต่อ)

การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน (Quick Win) ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
รวม ๔๙ เรื่อง โดยแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม จานวน ๙ เรื่อง ได้แก่
ด้าน

Quick Win ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

กฎหมาย

ผลักดันกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในสังคม อำทิ พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศใช้เมื่อวันที่
๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒

กระบวนการยุติธรรม

การรับแจ้งความทุกท้องที่ โดยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยภำยในสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติภำรกิจ และปัจจุบันได้ดำเนินโครงกำรแล้ว

เศรษฐกิจ

ปรับสถานะภาพวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล โดยมีพระรำชบัญญัติวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกำศใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนในรูปแบบนิติบุคคล โดยมีพระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงิน
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
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ความคืบหน้า (ต่อ)

การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน
Quick Win ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เศรษฐกิจ (ต่อ)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง Smart Farmer และลด
ความเหลื่อมล้า โดยกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่ำงกำรขยำยผลควำมรู้ด้ำนเกษตรกรรม
ยั่งยืนสำหรับแต่ละพืนที่ ผ่ำน http://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งเปิดให้ใช้งำนได้แล้ว

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดการน้าเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยกำรนำร่องฟื้นฟูแม่นำเชียงไกร จ.นครรำชสีมำ อนุรักษ์ฟื้นฟู
บึงหนองไทร และหนองตะไก้ ฟื้นฟูแม่นำพิจิตรสำยเก่ำ และเพื่อให้เกิดกำรผลักดันกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำรลุ่มนำของทุกภำคส่วน มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน และเป็นพืนที่ต้นแบบใน
กำรขยำยผล
ราชการปลอดขยะ โฟมและพลาสติก มีกำรนำร่องกำรลดขยะโฟมและพลำสติก โดยเริ่มจำกใน
หน่วยงำนรำชกำร ทส. ได้ร่วมกับ ก.พ.ร. ผลักดันและกำหนดตัวชีวัดมำช่วยในกำรกำกับดูแล มีกำรจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น “ทำควำมดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก” ของ กค. “โครงกำรรับ
บริจำคถุงผ้ำ ใส่ยำกลับบ้ำน” และมีกำรลงนำมในข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ำยภำคเอกชนในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม

มิถุนายน ๒๕๖๒
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ความคืบหน้า (ต่อ)

การขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน
Quick Win ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
สังคม

การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักประกันทรัพย์สิน มีพระรำชบัญญัติป่ำไม้ ฉบับที่ ๘ พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกำศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังได้ดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเสร็จสินแล้ว)

การป้องกันและปราบปราม การให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ร่วมกันกาหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้า
การทุจริตและประพฤติมิ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และการด าเนิ น การด้ า นจริ ย ธรรมและวิ นั ย ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น มี
ชอบ
พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศใช้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒

มิถุนายน ๒๕๖๒

www.nesdc.go.th
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ความคืบหน้า (ต่อ)

การติดตามและประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR หน่วยงำนของรัฐกรอกข้อมูลแผนงำน/โครงกำรหรือกำรดำเนินกำรที่มีควำม
สอดคล้องกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ (๑ เดือนหลัง
ครบกำหนดไตรมำส) มีแผนงำน/โครงกำร จำนวนรวม ๑๘,๔๖๙ แผนงำน/โครงกำร สรุปได้ ดังนี
รวม

แผนระดับ ๒ อื่น ๆ
ด้านการเมือง
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชนฯ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รวม
มิถุนายน ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑,๐๙๐
๘๔
๓๗
๙
๗๒
๒๙
๑๒
๑๗
๒๔
๕๕
๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๒,๑๑๓
๘๖
๓๐
๔
๗๕๕
๕๙
๔๕
๒๓
๗๑
๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔,๖๓๕
๑๒
๑๑๙
๑๓
๙
๑,๑๔๑
๑๘
๑๘๘
๕๙
๘๕๓
๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑,๒๐๖
๒๑
๘
๒๒
๓๗
๑๒๖
๑๘
๕๖
๑๗
๔๔๖
๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๙๑๕
๑
๗
๑
๑๘
๘๔๐
๑๔
๑๘
๑๐๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๑,๑๔๗
๔๘
๕๘๘
๑๐๘
๑๐๙
๒๘
๘
๓๐
๓๕
๒๑
๗

๑๑,๑๐๖
๑๖๖
๘๔๕
๑๘๓
๒๓๑
๒,๐๙๗
๙๕๕
๓๕๐
๑๕๘
๑,๔๖๔
๑๘๒

๑๖

๑

๓๖

๑๔

๑

๖๖๔

๗๓๒

๑,๔๔๙

๓,๒๔๕

๑,๙๗๒

๑,๙๒๑

๒,๗๙๓

๑๘,๔๖๙

๗,๐๘๙
www.nesdc.go.th
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ปัญหาอุปสรรค
มี ห น่ ว ยงำนแจ้ ง ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศมำยังสำนักงำนฯ เพื่อดำเนินกำร ตาม
มาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการ
ด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั งสิ น ๑๑
หน่วยงำน ได้แก่ (๑) สำนักนำยกรัฐมนตรี (๒) กระทรวงพลังงำน
(๓) กระ ทร วงกำร คลั ง (๔ ) กร ะท รวง อุ ต สำ หกรร ม
(๕) สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (๖) สำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (๗) สำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (๘) สำนักงำนศำล
ยุ ติ ธ รรม (๙) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (๑๐) กรมกำร
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และ (๑๑) กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ

มิถุนายน ๒๕๖๒

www.nesdc.go.th

ส า ม า ร ถ ส รุ ป ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ไ ด้ แ ก่
๑) กำรขอปรั บ ระยะเวลำและเป้ ำ หมำยกำร
ด ำเนิ น งำนภำยใต้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
๒) กำรขอทบทวนกำรมอบหมำยหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
๓) กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ
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ข้อเสนอแนะ
เห็นควรมอบหมำยให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เร่งตรวจสอบการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดย
ในกรณีที่หน่วยงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ให้หน่วยงำนดังกล่ำวเร่งดำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขันตอน
กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอสานักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่มอบหมำยให้สำนักงำนฯ ตรวจสอบรำยละเอียด
ควำมสอดคล้องของแผนกำรปฏิรูปประเทศกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมขันตอนของพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อไป

ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ
รับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญฯ ตำมข้อ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มิถุนายน ๒๕๖๒
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