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บทบาทของ MR. Reform ในฐานะผู้ประสานการดำาเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะการปฏิรูป นำานโยบายและแผนการพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผล เพื่อช่วยให้ 
การปฏิรูปประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นับตั้ งแต ่ช ่ วงปลายป ี  2557 ที่ รั ฐบาลของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ 
ได้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ 
ศกึษาและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิรปูในด้านต่าง ๆ  
ซึ่งได้จัดท�าข้อเสนอการปฏิรูป 37 วาระ วาระการปฏิรูป 
พิเศษ 15 วาระ และวาระพัฒนาอีก 8 วาระ รวมถึง 
ข้อเสนอปฏิรูปเร็วอีก 9 เรื่อง

หลงัจากทีส่ภาปฏริปูแห่งชาตไิด้ส้ินสุดลงเมือ่สมาชกิ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 
ในเดือนกันยายน 2558 จึงได้มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศข้ึนเพื่อท�าหน้าที่ศึกษาและจัดท�า 
ข้อเสนอการปฏิรูปต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้ 
จดักลุม่ประเดน็การปฏรูิปใหม่เป็น 11 ด้าน ตามมาตรา 27 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2557  

MR. Reform
กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ

และได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมาธกิารขึน้จ�านวน 11 คณะ 
เพื่อด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอการปฏิรูปดังกล่าว

นบัตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2558 เป็นต้นมา สภาขบัเคลือ่น 
การปฏิรูปประเทศได้มีการจัดท�ารายงานข้อเสนอ 
การปฏิรูปไปแล้วกว่า 100 เรื่อง โดยข้อเสนอดังกล่าว 
ได้ถูกส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย  
(คณะรฐัมนตร ีสภานติบิญัญัติแห่งชาต ิและสภาขบัเคลือ่น 
การปฏิรูปประเทศ)  ที่ คณะรัฐมนตรีแต ่ งตั้ งขึ้ น 
เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานและขบัเคล่ือนการท�างานในการปฏริปู 
ประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกบันโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรี โดยรายงานข้อเสนอแนะการปฏิรูป 
ที่ผ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน  
รวม 3 ฝ่ายแล้ว จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อน 
และปฏรูิปการบรหิารราชการแผ่นดนิ (กขป.) ทัง้ 6 คณะ 
ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการผลักดัน 
การด�าเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตามกรอบ 
การท�างานของรัฐบาล (Roadmap) และมคีณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(กขร.) เป็นกลไกการติดตามรายงานผลการด�าเนินการ
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กระบวนการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ�าย

ขอเสนอปฏิรูปที่เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย

คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย พิจารณา

เห็นควรใหมีการเรงรัดขับเคลื่อน

ประสาน

MR. Reform
เจาหนาที่ติดตามการปฏิรูป

ส�วนที่ 2
การรายงานความคืบหน�า

ด�านการปฏิรูปประเทศ
ของ MR. Reform

ส�วนที่ 1
กลไกขับเคลื่อน

และประสานงานของ คกก.
ประสานงานรวม 3 ฝ�าย

กรณีเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมกฏหมาย
หรือจัดทำรางกฏหมาย

สศก. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประธานกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย

ประธานคณะกรรมการขัับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน

รัฐมนตรีเจาสังกัด

สวนราชการที่เกี่ยวของ

กรณีเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดิน

เพื่อขอความเห็นชอบใหดำเนินการ ดังนี้

วาระที่เปนเรื่อง 
“ขับเคลื่อน” และ ไมมีขอกฏหมาย” 
เชิญเฉพาะ กมธ. และหนวยงานหลัก
มาใหขอมูลประกอบการพิจารณา

วาระที่เปนเรื่อง
“ปฏิรูป” หรือ “มีขอกฏหมาย” 
เชิญ กมธ. / หนวยงานหลัก / 
หนวยงานที่เกี่ยวของ / สคก.

กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ขอสรุปยังไมเปนที่ยุติ

ครม.

สปท. พิจารณารวมกับสวนราชการ

ที่เกี่ยวของภายใน 30 วัน

กขร. (ติดตาม) กระทรวง
(ขับเคลื่อน)

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ
ใหดำเนินการ

กขป. 6 คณะ

คณะกรรมการประสานงาน 2 ฝาย
สนช. - สปท.

MR. Reform
เจาหนาที่ติดตามการปฏิรูป

คน เงิน แผน
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คน เงิน แผน

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศในระยะสองปีที่ผ่านมานั้น ประชาชนท่ัวไป 
ยงัไม่ไดเ้ห็นผลสมัฤทธิใ์นการด�าเนนิการมากนกั ซึง่สาเหตุ 
ส่วนหนึ่งมาจากกลไกการขับเคลื่อนที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน 
ยังขาดการถ่ายทอดแนวคิดจากรายงานข้อเสนอแนะการปฏิรูป 
ทีเ่ปน็ขอ้เสนอเชงินโยบายไปสูก่ารปฏบิตัขิองสว่นราชการ 
ที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินงาน คณะรัฐมนตร ี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มอบหมายให้ 
ทุกส่วนราชการน�าข้อเสนอประเด็นตามแผนการปฏิรูป 
ที่สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศได้ส่งให้รัฐบาลแล้ว 
ไปพิจารณาและเร่งรัดด�าเนินการในส่วนท่ีมีความสอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปประเทศและกรอบระยะเวลา 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้มีการมอบหมาย 
เจ้าหนา้ทีร่บัผิดชอบตดิตามการด�าเนนิการเปน็การเฉพาะ  
ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการเรียกผู้ รับผิดชอบติดตาม 
การด�าเนินการปฏิรูปของส่วนราชการว่า MR. Reform 

MR. Reform น้ันจะทำ�หน้�ที่ เป็นผู้ประส�น 
ก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอแนะก�รปฏิรูปที่อยู่ 
ในขอบข�่ยในภ�รกจิของสว่นร�ชก�ร และประส�นง�น 
กับกลไกที่เกี่ยวข้องกับก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปทั้งหมด  
ซ่ึงเหมือนกับก�รเป็นผู้แทนฝ่�ยบริห�ร (Management  
Representative : MR) ในระบบก�รบริห�รคุณภ�พ 
ที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบก�รบริห�รคุณภ�พ 
ขององค์กรนับต้ังแต่ก�รจัดทำ�นโยบ�ยและแผนก�ร 
พัฒน�ระบบบริห�รคุณภ�พของหน่วยง�น ก�รนำ� 
นโยบ�ยและแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ ก�รติดต�มประเมินผล  
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต่อผู้บริห�ร ก�รประส�นง�น 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภ�ยนอกองค์กร และก�รสร้�ง 
คว�มตระหนักด้�นคุณภ�พภ�ยในองค์กร ซึ่งเข้�ใจว่� 
ผู้ที่นำ � เสนอแนวคิดให้ มีก�รมอบหม�ยผู้บริห�ร 
ของหน่วยง�นม�รับหน้�ที่เป็น MR. Reform ก็น่�จะ 
นำ�แนวคิดนี้ม�ใช้นั่นเอง  


