
ส่วนที่ 3  
ประเด็นท้ำทำย
และกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 มาตรา 257 และมาตรา 258  
ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล จากการด�าเนินการปฏิรูปประเทศทั้ง	13	ด้าน	 
ในปี	 2564	พบว่ามีความคืบหน้าในการด�าเนินการเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับแต่ยังคงไม่บรรลุเป้าหมายตามผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดหวังเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย 
การปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ	ตามมาตรา	257	โดยมีประเด็นท้าทายสรุปได้	ดังนี้

1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง  มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ	 มีประเด็น 
ท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมายดังกล่าว	 เช ่น	 ความขัดแย้งทางการเมืองของคนรุ ่นใหม่ 
และคนรุ่นเก่าเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในสังคม	 โดยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความเคารพ	ครู	 อาจารย์	 และผู้ใหญ่ 
น้อยลง	 เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความเปิดกว้างมากขึ้นท�าให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเร็ว	ท�าเร็ว	อีกท้ัง	ภาษาที่ใช ้
ในการสื่อสารมีความรุนแรงโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน ์ซึ่ งส ่ งผลกระทบต ่อความสงบเรียบร ้อย 
และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	 ขณะที่การสร้างคุณค่าด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
ยังขาดการพัฒนาท่ีค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการสร้างระบบตรวจสอบและติดตามการรายงานผล
สัมฤทธิ์ อย ่ าง เป ็นรูปธรรม	 ซึ่ ง โครงสร ้ างและระบบงานต ่าง	 ๆ	 ต ้องมีความสอดคล ้องและเป ็นไป 
ตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 ประกอบด้วย	 การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน	และการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 นอกจากนี้	 ในมิติการให้บริการ 
ประชาชน	มิติการบริหารจัดการภาครัฐ	 และมิติการก�าหนดนโยบายต้องก�าหนดนโยบายในการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	ซึ่งต้องอาศัยการรวมพลังของทุกภาคส่วน 
ในสังคมทั้งภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง 
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ

2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า	มีประเด็นท้าทาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	อาทิ	 การไม่ได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียม 
และการถูกเลือกปฏิบัติ	 ท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการมีส ่วนร่วมในทางเศรษฐกิจของประชาชน	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	 กลุ่มคนชายขอบ	 เช่น	 เยาวชน	ผู้สูงอายุ	 ผู้หญิง	และผู้อพยพ	ทั้งนี้มาตรการทางกฎหมายจะช่วยให ้
การบริหารจัดการและความชอบธรรมของกลุ ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแล	 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวน 
การยุติธรรมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการกับปัญหาความเหล่ือมล�้าได้	 และมีส่วนร่วมในกระบวน 
การยุติธรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม	 ทั้งนี้	 การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และกระบวนการทางกฎหมายเป็นทั้งเหตุและผลของความยากจน	 กลุ ่มคนท่ีเปราะบางต่อการถูกกีดกัน 
ออกจากสังคมเป็นกลุ ่มที่ประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมมากกว่ากลุ่มอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้ปัญหา 
ทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาอื่น	ๆ	ตามมาอีกด้วย	ทั้งนี้	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19	 ท�าให ้ป ัญหาความเหล่ือมล�้าของไทยรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 
เนื่องจากกลุ ่มแรงงานรายได้น้อย	 ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง	 อาชีพรับจ้างทั่วไป	 ค้าขายหาบเร่แผงลอย	ล้วนเป็น 
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	มากกว่ากลุ่มอ่ืน	ๆ	

ประเด็นท้ำทำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรปฏิรูปประเทศตำมรัฐธรรมนูญฯ
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เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถ	Work	 from	Home	 ได้	 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานที่ท�างาน 
ท�าได ้ยาก	 จึงมีโอกาสท่ีจะตกงาน	 ถูกให ้พักงานและสูญเสียรายได ้มากกว ่ากลุ ่มอื่น	 ๆ	 อีกทั้งแรงงาน 
รายได้น้อยมักไม่มีเงินเก็บออมมากพอและไม่มีสินทรัพย์อื่น	 ๆ	 ที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนได้	 รวมทั้ง 
การขาดโอกาสในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพแตกต่างกันมาก	 ซึ่งปัญหา 
การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นหนึ่งในต้นตอของความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
อย ่ า งจริ งจั ง 	 ขณะ ท่ีประ เทศไทยก� าลั งจะก ้ าว เข ้ าสู ่ สั งคมสู งอายุ ยิ่ งท� า ให ้ ความ เห ล่ือมล�้ าแย ่ ล ง 
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ก่อนรวยมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นรุนแรงในกลุ ่มคนจนเนื่องจากกลุ ่มคนจนมีรายได้ที่ต�่า	 
การสะสมความม่ังคั่งท่ีต�่า	และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง

3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ ดี และมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว	อาทิ	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางสังคม 
และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมากและท�าให้เกิดปัญหาต่าง	 ๆ	 ตามมา	 ไม่ว ่าจะเป็นปัญหา 
ทางด้านสาธารณสุข	ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	และปัญหาด้านสุขภาพจิต	นอกจากนี้	ปัญหาทางสังคมซ่ึงเป็นปัญหา 
ส�าคัญที่เร่ิมพบมากข้ึน	โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม	ไม่ว่าจะเป็นเด็ก	ผู้หญิง	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	คนเร่ร่อน	
คนไร ้บ ้าน	 หรือแม้กระทั่งผู ้ ติดเชื้อโควิด-19	 ล ้วนได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ 	 หลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรง 
มากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตีตรา	และการไม่ยอมรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19	กลับเข้าสู่ชุมชนหรือครอบครัว
ของผู้ติดเช้ือโควิด-19	ถูกชุมชนกีดกันไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ	น�าไปสู่การปกปิดหรือไม่ยอมเข้ารับการตรวจ
หาเช้ือโควิด-19	 การถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มข้ึน	ภาวะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19	 ของคนเร่ร่อน	 
คนไร้บ้าน	 เด็ก	 ผู ้สูงอายุ	 และคนพิการขาดการดูแลที่เหมาะสม	ทั้งนี้	 โรคติดเชื้อโควิด-19	 เป็นโรคอุบัติใหม ่
ท�าให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้าง	 ทุกภาคส่วนจึงควรผสานพลังและบูรณาการภารกิจ	 เครือข่าย	 เครื่องมือ	 
องค์ความรู ้ 	 และงบประมาณของภาคียุทธศาสตร์ท้ังด ้านสุขภาพและสังคมเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน 
สู้ภัยโควิด-19	และหน่วยงานในพื้นที่ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	 
โดยให้ความรู ้และปรับเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากภาวะต่ืนกลัวเป็นพลเมืองที่ ต่ืนรู ้และมีส ่วนร่วม 
ก�าหนดมาตรการของตนเพื่อหนุนช่วยภาครัฐ	 ในการรับมือกับเชื้อโควิด-19	 ท้ังน้ี	 การส่งเสริมวัฒนธรรม 
ทางการเมืองและการสร้างการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ 
ทรงเป็นประมุขยังคงมีอุปสรรคในการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	
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ก. ด้านการเมือง
ตามท่ีบัญญัติ ไว ้ ใน	 (1)	 ให ้ประชาชนมีความรู ้ความเข ้าใจที่ถูกต ้องเ ก่ียวกับการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข	 มีส ่วนร ่วมในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	 รู ้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน 
และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�าไม่ว่าด้วยทางใด	 
มีประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป ้าหมายดังกล ่าว	 เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขค ่อนข ้างมีความละเอียดอ ่อน	 ผู ้ เขียน 
และบรรณาธิการจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง	 ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์	 
อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	 2564	ที่ผ่านมาทวีความรุนแรง 
ยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซ่ึงมีจ�านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิมข้ึน	 และจ�านวน 
ผู ้ เสียชีวิตจากเช้ือโควิด-19	 เพิ่มมากข้ึนอย ่างต ่อเนื่องและรวดเร็ว	 ส ่งผลให ้หน ่วยงานรัฐและเอกชน 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ดังกล่าว	อาทิ	การปฏิบัติงานท่ีบ้านหรือ	Work	from	Home	ส่งผลให้การประสานงานเพื่อบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันจากหน่วยงานภายนอกอาจเกิดความล่าช้า	และไม่สามารถจัดการประชุมหารือร่วมกันได้

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามที่บัญญัติไว ้ใน	 (1)	 ให ้มีการน�าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต ์ใช ้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการจัดท�าบริการสาธารณะ	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน	และเพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชน	มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 เนื่องจากการประสานงาน 
กับหน่วยงานระดับต่าง	ๆ	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท�าได้อย่างจ�ากัด	 เนื่องด้วยระยะทาง
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให้การด�าเนินการในบางกิจกรรมเกิดความล่าช ้า 
และไม่สามารถด�าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ได้	 อีกทั้งข้อมูลส�าคัญของบางหน่วยงานยังไม่อยู ่ในรูปแบบดิจิทัล	 
หรือข้อมูลมีคุณภาพที่ไม่เพียงพอที่จะเปิดให้หน่วยงานภายนอกเช่ือมโยงเพ่ือน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได	้
และหน่วยงานเปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ค. ด้านกฎหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ใน	 (1)	มีกลไกให้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	 ระเบียบ	หรือข้อบังคับต่าง	ๆ	 ท่ีใช้บังคับ 
อยู ่ก ่อนวันประกาศใช ้รัฐธรรมนูญนี้ ให ้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	 77	 และพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับหลักสากล	 โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว	 โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น	
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 มีประเด็นท้าทาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 เนื่องจากการด�าเนินการจัดท�าประมวลกฎหมายตามบทบัญญัติ
ของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ากฎหมายและกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน	หากเร่งรีบออกกฎหมาย
ดังกล่าว	จะเกิดความสับสนแก่หน่วยงาน	และประชาชนผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 16 มำตรำ 258  
ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดผลดังต่อไปนี้
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
ตามที่บัญญัติไว ้ใน	 (1)	 ให ้มีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า	และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้	 ตลอดทั้งการสร ้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับใช ้กฎหมายอย่างเคร ่งครัดเพ่ือลด 
ความเหล่ือมล�้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม	มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	
เนื่องจากขาดงบประมาณในการด�าเนินงาน

จ. ด้านการศึกษา
ตามที่บัญญัติไว้ใน	 (4)	ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพื้นที่	 มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 เนื่องจากโครงการจ�าเป็น 
ต้องชะลอการด�าเนินงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ยังคงเป็นปัญหาหลักที่ท�าให้ 
การด�าเนินงานโครงการในข้ันตอนต่าง	ๆ	ล่าช้า	และไม่ต่อเนื่อง

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
ตามที่บัญญัติไว ้ใน	 (4)	 สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู ้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม	และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	
รวมทั้งสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท�างานและการประกอบอาชีพของประชาชน	มีประเด็นท้าทายท่ีส่งผล 
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ท�าให้ไม่สามารถ
ด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ได ้โดยสะดวก	 จึงต้องมีการปรับแผนการด�าเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันการแพร่เชื้อตามนโยบายของรัฐบาลและปรับเปล่ียนรูปแบบในบางกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสถานการณ์และพื้นท่ีเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ช. ด้านอ่ืน ๆ
ตามที่บัญญัติไว้ใน	 (4)	 ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน	มีประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให้มีการชะลอการด�าเนินงาน 
ของการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ	 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและมีความจ�าเป็น 
เร่งด่วนก่อน

286

ส่วนท่ี 3 ประเด็นท้ำทำยและกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป



ประเด็นท้ำทำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้ำน
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	 ด้วยห้วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศซ่ึงหากนับจากท่ีประกาศใช้คร้ังแรกในปี	 2561	ระยะเวลาด�าเนิน
การตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้จะส้ินสุดลงในปี	 2565	ท�าให้การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศในช่วงเวลาที่เหลืออยู ่นี้เป็นการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ได้ตามกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้	 โดยให้ความส�าคัญในการเร่งรัดด�าเนินการในเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก�าหนด 
ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในปี	 2565	 
โดยให้มีการก�ากับ	 เร่งรัด	 ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก�าหนดไว้	โดยให้ด�าเนินการ	ดังนี้

กำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

	 ทั้งนี้	 ส�านักงานฯ	 จะมีการรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา	270	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2560	 ให้ทราบเป็นระยะเพ่ือให้สามารถก�ากับ	 
ติดตามการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยจะได้สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ		ในรายงานสรุปผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ�าปี	2565	ต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานร่วมด�าเนินการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้อง
ประสานการบูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้การด�าเนิน
โครงการ/การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพ	และบรรลุผลส�าเร็จ 
ของเป้าหมายย่อยได้ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้	 ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
จะเป็นผู้สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด�าเนินงาน	

ให้ความส�าคัญกับกระบวนการก�ากับ และติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ได้ตามเป้าหมายในแต่ละห้วงเวลาตามท่ีก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock	 เพื่อให้
ทราบสถานะของการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินการ	และสามารถเร่งรัด	ก�ากับการด�าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนฯ	รวมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทันต่อสถานการณ์และตรงจุด		

หยิบยกกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้า และประเด็นปฏิรูปที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ในปี 2565 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และเร่งรัด ก�ากับ และติดตาม 
การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	 ผ่านกลไกเครือข่ายของส�านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	
ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 (ส�านักงาน	ป.ย.ป.)	 เพื่อก�าหนดแนวทาง	 
วิธีด�าเนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปได้	 โดยก�าหนดให้มีมาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศไปสู่การด�าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ภายในกรอบระยะ
เวลาของแผนการปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดไว้		
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