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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
ประเด็นความสอดคล้อง   1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นความสอดคล้อง   3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นความสอดคล้อง  6.1 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.1.1  ติดตามและประเมินผลการบรรลเุป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตรส์ าคัญของประเทศ 
ประเด็นความสอดคล้อง  6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีความเหมาะสม  

 
2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.1 วัตถุประสงค์รวม 
1) เพื่อให้ระบอบการเมืองการปกครองของไทยมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างแท้จริง มีความมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป 
2) เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย 

2.2 เป้าหมายรวม 
1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับใน
ความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ
ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
2) ให้พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
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อย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3) ให้พรรคการเมืองก าหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
4) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน 
5) ให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

3. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประกอบด้วย 5 ประเด็นปฏิรูป 17 พันธกิจ 

3.1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1  การเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
(1)  พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง  
(2) พันธกิจที่ 2  การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างส านึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง 
(3) พันธกิจที่ 3  การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย 
(4)   พันธกิจที่ 4  การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(5) พันธกิจที่ 5  การส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 

3.2  ประเด็นปฏิรูปที่ 2  กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรูร้ักสามคัคีของสังคมไทย   
(1) พันธกิจที่ 1  กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

3.3 ประเด็นปฏิรูปที่ 3  การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
(1) พันธกิจที่ 1 การกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 
(2) พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 ประเด็นปฏิรูปที่ 4  การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏริูปประเทศ  
(1) พันธกิจที่ 1 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้งท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
(2) พันธกิจที่ 2 การป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง 
(3) พันธกิจที่ 3 การตรวจสอบการใช้จ่ายของพรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง  
(4) พันธกิจที่ 4 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
(5) พันธกิจที่ 5 ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนและเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญเคียงคู่กับระบอบ

ประชาธิปไตย   
3.5 ประเด็นปฏิรูปที่ 5  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย  

(1) พันธกิจที่ 1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(2) พันธกิจที่ 2 การควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการลงโทษ 
(3) พันธกิจที ่3 การส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขของพลเมือง 
พันธกิจที่ 2  การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างส านึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง 
พันธกิจที่ 3 การเสรมิสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย 
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาและเสรมิสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พันธกิจที่ 5  การส่งเสรมิการรวมกลุ่มและยกระดับบทบาทของภาคประชาสังคมใหม้ีความเขม้แข็ง 
 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2  กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย   
พันธกิจที่ 1 กลไกและมาตรการปอ้งกันการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวิธี 

1) รัฐบาลไม่ควรมีหรือไม่ควรสนับสนนุกลุ่มคน (ม็อบ) ให้ออกมาแสดงออกเพื่อสนับสนุนหรือเชียร์รัฐบาล โดยการแก้ปัญหา
ให้รัฐบาลแก้ปญัหาด้วยการเจรจา โดยใช้กลไกของรัฐ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ และอ านาจในการบริหารประเทศ รวมทั้งให้
มีมาตรการป้องกันมิใหผู้้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนมอ็บในทางการเมือง 
พร้อมมีมาตรการที่เป็นสภาพบังคบั โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ โดยค าวินจิฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 

ประเด็นปฏิรูปที่ 3  การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นธรรม 
พันธกิจที่ 1 การกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

1)  จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม สรา้งความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข การปกครองท้องถิ่น 
คุณธรรม จรยิธรรม การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

2) ให้ผู้สมคัรเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นทุกต าแหน่งยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี 
พร้อมท้ังแสดงบัญชีทรัพยส์ินและหนี้สิน และใหม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

พันธกิจที่ 2 การส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นเพื่อสะท้อนปญัหาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นชุมชนอยา่งสร้างสรรค์ อย่างสจุริต ธ ารงรักษาไว้ซึ่งจารีต
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส านึกและรักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรกัชาติบ้านเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ 
“ระเบิดจากภายใน” จึงจะน าไปสูค่วามส าเร็จได้ 

พันธกิจที่ 4 การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรพัยากรในพ้ืนท่ีเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางร่วมกัน

ในการจัดท าข้อเสนอเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 4  การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ  
พันธกิจที ่1 การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมืองและการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

1) ก าหนดให้การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาติเพื่อการปฏิรปูประเทศ 
2) จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งท่ีสุจรติและ

เที่ยงธรรม ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง รวมทั้งติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 
3)  มาตรการสร้างอาสาสมัครเพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทั้งนี้ต้อง

จัดการฝึกอบรมให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ถึงทุกครัวเรือน 
พันธกิจที่ 2 การป้องกันการทุจรติการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง 

1) ให้มีมาตรการในการควบคุมผู้ช่วยหาเสียง โดยก าหนดให้มีการจ ากัดจ านวนผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียง โดยผูส้มัครหนึ่งคน
สามารถมีผู้ช่วยหาเสยีงไดต้ามจ านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนด และต้องประกาศรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
ของผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละคนให้ปรากฎชัดเจนแก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป และในกรณี    ผู้ช่วยหาเสียงกระท าความผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งต้องรับผดิชอบด้วย 

พันธกิจที่ 3 การตรวจสอบการใช้จ่ายของพรรคการเมือง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง  
1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูส้มัครรับเลือกตัง้ทุกระดับ และผู้แทนพรรคการเมอืง และท าคู่มือ

เกี่ยวกับระบบการเงิน การบญัชี รายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองทุก
พรรค 

พันธกิจที่ 4 การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบช่ือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งภายหลังที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้

ประชาชนไดม้ีการตรวจสอบในกรณีที่อาจมีการแอบอ้างใช้สิทธิของบุคคลอื่นมาเลือกตั้ง 
2) ให้ กกต. จัดท าข้อมูลการปฏริูปประเทศประเด็นการเลือกตั้งท่ีสุจรติและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ไว้ในระบบ

ฐานข้อมูล และเผยแพร่เป็นความรู้แก่ประชาชน โดยใหส้ามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และหลายช่องทาง 
พันธกิจที่ 5 ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนและเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญเคียงคู่กับระบอบประชาธิปไตย   

1) พรรคการเมืองต้องเสนอแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการประจ าปีและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป และ
การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องเป็นไปโดยเปดิเผยและตรวจสอบได้ โดยท าเป็นรายงานประจ าปี 

2) จัดอบรมให้ความรู้และท าความเขา้ใจกับทุกพรรคการเมืองในเรื่องหน้าท่ีและอ านาจของ กกต. ตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 บัญญัติแตกต่างจากกฎหมายเดมิ 
และหน้าท่ีของพรรคการเมืองที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือเปลีย่นแปลงไปจากเดิม เช่น การใหส้มาชิกของพรรคการเมืองเลือก
ผู้แทนของตนไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่กฎหมายบญัญตัิและต้องท าอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

3) กกต. จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อให้ทุกพรรคไดเ้ข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ข้ันตอนการ
ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุน การรวบรวมหลักฐานการใช้เงิน การสรุปผลการด าเนินกจิกรรมของพรรค อันจะเป็นการ
ช่วยให้พรรคการเมืองปฏิบัตไิด้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ไมต่้องถูกฟ้องร้องให้เป็นผลร้ายต่อพรรคการเมือง 

4) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ส าคญัของพรรคให้สมาชิก
พรรคที่ประสงค์จะเป็นผูส้มัครรับเลือกตั้ง แสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี โดยการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆให้ประชาชนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อน าไปประกอบในการตดัสินใจเลือกตั้ง 

5) พรรคการเมืองต้องประกาศอุดมการณ์และนโยบายให้แก่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป และเข้าถึงไดส้ะดวกรวมทั้ง
เสรมิสร้างค่านิยม ทัศนคติ และวฒันธรรมทางการเมืองในฐานะสถาบันทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 

6)  สนับสนุนให้ผู้น าพรรคการเมืองระดับน าของแต่ละพรรคไดม้าพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรกึษาหารือ
ประสบการณ์ท างานเพื่อให้เกิดความรักสามัคครีะหว่างกัน และอยู่รว่มกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
บริหารบ้านเมืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม และเสนอแนวทางในการปฏริูปในด้านต่างๆ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย  
พันธกิจที่ 1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
พันธกิจที่ 2 การควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการลงโทษ 

1) ใหค้ณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินผลความส าเรจ็การด าเนินโครงการตาม(แผนปฏิบัติการ) 
นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดอย่างชัดเจนแสดงใหเ้ห็นถึงความคืบหน้า
และความส าเร็จของการปฏบิัติงาน แล้วเสนอต่อรัฐสภาทราบและแจ้งให้ประชาชนทราบท่ัวกัน ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณถัดไป  (check) 

พันธกิจที ่3  การส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
1) ส่งเสริมให้ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้จักประนีประนอม รักษามิตรภาพ การใช้วาทกรรมทางการเมือง

เชิงสร้างสรรค์แทนท่ีการใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เคารพความอาวุโสทางการเมือง รวมทั้งการรับ
ฟังและให้เกียรติผู้อ่อนอาวุโสทางการเมือง และแยกแยะบทบาทในการท าหน้าท่ีซึ่งเป็นเรื่องส่วนรวมออกจากสถานะ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้ชัดเจน เพื่อปรับเปลีย่นภาพลักษณ์ให้เป็นท่ียอมรับและศรัทธาของประชาชน 

 
สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านการเมือง  

1. ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปด้านการเมืองกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม สามารถระบุความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับรายละเอียดย่อยของร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ หัวข้อดังกล่าว อาทิ การบูรณาการเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  

2. ประเด็นการปฏิรูปด้านการเมือง ในประเด็นและกิจกรรมมีความสอดคล้องและคาบเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น 
การปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสาร การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงควรให้
ความส าคัญกับแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. กิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ การจัดหลักสูตร
การศึกษา การจัดฝึกอบรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในบางกจิกรรมสามารถด าเนินการควบคู่กันไปได้ เช่น 
การจัดให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมืองและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ การจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น 

4. ในประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย ในพันธกิจการควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการลงโทษ ซึ่งมีการ
เสนอให้มีการยกระดับส านักงบประมาณของรัฐสภาให้เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกับสถาบัน
พระปกเกล้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรมีการพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงานรัฐให้มีขนาด
เหมาะสม มีขีดสมรรถนะ และความสามรถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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6 
 

ประเด็นปฏิรูป ที่ 1  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ผลอันพึงประสงค์  

1. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด  
3. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีส านึกความเป็นพลเมือง 
4. ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 
5. ใหส้ื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นพสกนิกร 
6. เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
7. เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

1.การให้การศึกษาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขของพลเมือง 
 

1.1 .ให้มีการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
การศึกษา ตลอดจนหลักสูตร  
“การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข” ใน
ทุกระดับชั้นให้เป็นหลักสตูรภาคบงัคับ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

/  /   การปฏิรปูประเทศ 
ด้านการศึกษา 

1.2.จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้าน
การเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมอืง
ในระบอบประชาธิปไตย และความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย (Civic 
Education) นอกระบบการศึกษา ท้ัง

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

/  /     
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

1.3 จัดให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
โดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่า
ด้วยทางใด 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    /  

1.4 สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยทั้งในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    /  

1.5 จัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่
ให้ประชาชนได้แสดงความคดิเห็นและ
เรียนรูผ้่านการปฏิบตัิจริงเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

1.6 ผลิตสื่อเกี่ยวกับการให้ความรู้
ทางด้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
สื่อออนไลน์ สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุด
บทเรียน เป็นต้น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่ิอและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  

  

/ 

การปฏิรปูประเทศด้าน
การสื่อสาร 

1.7 ให้หน่วยงานของรัฐและ
สื่อสารมวลชนเผยแพรค่วามรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับทัศนคติ 
ค่านิยม แบบแผนความเช่ือ ความโน้ม
เอียงด้านการเมือง และวัฒนธรรมทาง
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และความเป็นพสก
นิกรให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนผา่น
ช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโฆษณา วิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 
รวมทั้งจัดให้มีเวทีเสวนารบัฟังความ
คิดเห็น และให้มีการน าข้อเสนอจาก
เวทีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในบ้านเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  / 

 

 การปฏิรปูประเทศด้าน
การสื่อสาร 
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9 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

1.8 ขอความร่วมมือจากองค์กร
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วม
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและ
เผยแพร่การเสรมิสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ 

/   /  

 

1.9 สนับสนุนให้มีการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมขึ้น ทั้งเครือข่าย
ความร่วมมือในชุมชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  

 

1.10 ให้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะสมคัรรับ
เลือกตั้งเป็นนักการเมือง และออก
ใบรับรองส าหรับผูผ้่านการฝึกอบรม
เพื่อให้มีหลักวิชามากขึ้น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

/  / 
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10 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

1.11 พรรคการเมืองจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่
สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน
ทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  / 

 

 

 

1.12 สนับสนุนให้มีกองทุนเพื่อการ
พัฒนาภาคพลเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  

 

พันธกิจที่ 2  
การคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ และเสริมสร้าง
ส านึก ทักษะ และหน้าท่ี
ของพลเมือง 

2.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรือ่ง
สิทธิและเสรภีาพขั้นพื้นฐานให้แก่
ประชาชน  

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/  

 

 / 

 

13



11 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

2.2 จัดกิจกรรมปลูกฝังจติส านึก
เกี่ยวกับหน้าท่ี ความมรีะเบยีบวินยั 
และความรับผดิชอบการเป็นพลเมือง
ที่ด ี

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  

 

 / 

 

2.3 เสริมสร้างทักษะทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   

 

/ 

 

พันธกิจที่ 3  
การเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบ
ปรึกษาหารือและกลไกใน
การดูแลเสียงข้างน้อย 

3.1 ส่งเสริมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และ
หลักการของการเคารพเสียงส่วนใหญ่ 
และสิทธิของเสียงข้างน้อย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

/  / 

 

 การปฏิรปูประเทศด้าน
การศึกษา 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

3.2 ส่งเสริมใหม้ีการจดัเวทีเพื่อ
ปรึกษาหารือ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด 
หรือแผนพัฒนาอื่นๆ เป็นต้น โดยอาจ
มีเวทีสภาพลเมือง เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของเสยีงข้างน้อยเพื่อวิเคราะห์
หาเหตผุล และสร้างความสมดุลในการ
แสดงความเห็น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

3.3 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ
โครงการพัฒนาของรัฐที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งต้องมีการ
ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและท าการศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าผลการส ารวจไป
จัดท าแนวทางในการบรรเทา
ผลกระทบของประชาชนรวมทั้งให้
ค านึงถึงและพิจารณาเสียงส่วนน้อย
ด้วย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  

 

3.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นของเสยีง
ข้างน้อยให้สอดคล้องกับบริบทสังคม 
และวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

   /  

 

15



13 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

พันธกิจที่ 4  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

4.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาให้
ภาคประชาสังคมทุกระดับมคีวาม
เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานส าคัญของ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และสง่ผล
ต่อการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครองในระยะยาว 

1.1.1 เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  การปฏิรปูประเทศ 
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

4.2 การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องยึดแนวปฏิบัตดิ้านการมี
ส่วนร่วมที่ระบุไว้ในกฎหมายอยา่ง
เคร่งครดั โดยค านึงถึงคุณภาพของการ
มีส่วนร่วม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  

 

 / 

 

4.3 สง่เสรมิระดบัของการเข้ามามสี่วน
ร่วมของประชาชนโดยเริ่มจากการให้
ข้อมูลข่าวสาร การมสี่วนร่วมในการคิด 
ปรึกษาหารือ วางแผนการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ทั้งในระดบัชาติและ
ระดบัท้องถิ่น โดยทั้งนี้ต้องส่งเสริม
ประชาชนให้เกดิความรัก ความหวงแหน
ชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติ และไม่เพกิเฉย
ต่อความไม่ถูกต้อง ไม่ยตุิธรรม โดยตอ้ง

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  / 
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14 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

เป็นการ“ระเบดิจากภายใน” จึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จได ้

 

4.4 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นใน
โครงการสาธารณะ และเครื่องมือของ
การมีส่วนร่วมประเภทต่าง ๆ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  / 

 

 

 

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระเสรี 
และมีความสะดวกต่อกิจกรรมหรอื
โครงการสาธารณะ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /  

 

4.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งมีข้ันตอนปฏิบตัิที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ให้มีความสะดวกและง่าย มี
ความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ โดยอยู่
บนพ้ืนฐานการตัดสินใจด้วย

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน

/   /  การปฏิรปูประเทศ ด้าน
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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15 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

กระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ทางตรงในระดับพื้นท่ี 

เป็นฐาน 

พันธกิจที่ 5  
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และยกระดับบทบาทของ
ภาคประชาสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

5.1 ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรระหว่าง
ทุกภาคส่วนของภาคประชาสังคมทั้ง
องค์กรไม่แสวงหาก าไร ภาคเอกชน 
เครือข่ายแรงงาน เกษตรกร เป็นตน้ 
เพื่อรวมกันผลักดันประเด็นหรือ
ข้อเสนอในการส่งเสรมิการพัฒนา
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /  

 

5.2 สร้างพื้นที่การท างานร่วมกันอย่าง
มีดุลยภาพระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึน้ 
เพื่อการด าเนินโครงการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ท้ังหลายให้มศีักยภาพสูงขึ้น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /  

 

5.3 สร้างพื้นที่ประชาธิปไตยชุมชน 
โดยก าหนดและส่งเสริมใหม้ีธรรมนูญ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ สร้างสรรค์วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย และรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในชุมชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน

/  /   
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16 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

เป็นฐาน 
5.4 ด าเนินการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้าง
แนวทางการพัฒนารูปแบบการรวมกลุ่ม 
ภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /  

 

5.5 ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่
เกี่ยวกับภาคประชาสังคมผ่านช่องทาง
สื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเป็นความรู้และ
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   

 

/ 

 

5.6 สร้างกลไกการบริหารจดัการใน
พื้นที่เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในลักษณะของ
หุ้นส่วนการพัฒนาพ้ืนท่ีที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /  

 

19



17 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูป

ด้านอื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานรัฐมีส่วนส าคญัในการจดั
สถานท่ีแสดงความคิดเห็นของภาค
ประชาสังคม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  

 

 / 

 

หมายเหตุ     *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 2  กลไกการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย   
ผลอันพึงประสงค์  

1. ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี 
2. ให้มีกลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.กลไกและมาตรการป้องกัน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี  
 
 

1.1 ให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดย
ควรให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการ
ด าเนินงานในลักษณะประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น และ
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีกลไก
ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/  /    

1.2 ให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 
ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้า หรือปะทะรุนแรงระหวา่ง
ฝ่ายประชาชนกับประชาชน หรือกับ
ฝ่ายเจา้หน้าท่ีด้านความมั่นคง และ
เมื่อเกิดสัญญาณความขัดแย้งในทาง
การเมือง ให้มีมาตรการป้องกันอย่าง
เป็นระบบ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /    

1.3 ปฏิรูปและก ากับบทบาทของ
สื่อมวลชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
เพื่ อก ารน า เ สนอ เนื้ อห าส าร ะที่
สร้างสรรค์ ไม่ยุยง บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
การสื่อสาร 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

จนก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือการ
ใช้ความรุนแรงในการแก้ ไขความ
ขัดแย้งระหว่างคนในสังคม โดยยังให้
หลักประกัน สิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน  

ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

1.4 สร้างส านึกและความตระหนกัถึง
การใช้เสรภีาพส่วนบุคคลให้มีความ
รับผิดชอบและเคารพในสิทธิของผูอ้ื่น
ในการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
การสื่อสาร 

1.5 จัดให้มีกลไก กติกา และส่งเสริม
ให้มีพ้ืนท่ีในการใช้สิทธิเสรภีาพในการ
ชุมนุมโดยใช้แนวทางสันติวิธีท่ี
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการ
คุ้มครองสิทธิเสรภีาพของบุคคล และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 
รวมทั้งในการชุมนุมดังกลา่วให้ปฏบิัติ
ตามกฎหมายเกีย่วกับการชุมนุมโดย
เคร่งครดั เพื่อมิให้ประชาชนอ่ืนหรือ
สังคมโดยรวมไดร้ับความเดือดร้อน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

1.6 ในการควบคุมฝูงชนให้ใช้
วิจารณญาณในการปฏิบตัิต่อ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สถานการณ์อย่างรอบคอบ เน้นใช้การ
เจรจาและปฏิบัติตามกฎการปะทะ
ตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ไม่ใช้อาวุธร้ายแรงในการแก้ปญัหาการ
ชุมนุมของฝูงชน ให้เจ้าหน้าที่รัฐท่ี
ควบคุมฝูงชน ต้องมีการฝึกฝน อบรม 
เรียนรูเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่ใช้ความ
รุนแรง มีความอดทนต่อการยั่วยุ และ
เห็นประชาชนเป็นญาติพี่น้อง 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

1.7 ให้รัฐใช้มาตรการทางการบริหาร
ด้วยการสร้างหรือท าความเข้าใจตอ่
ความเห็นที่ไม่ตรงกัน เจรจากันด้วย
เหตุผล เพื่อมิให้เกดิความรุนแรงและมิ
ให้เกิดเหตุการณ์ที่บานปลายออกไป 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

1.8 รัฐบาลไมค่วรมีหรือไม่ควร
สนับสนุนกลุ่มคน (ม็อบ) ให้ออกมา
แสดงออกเพื่อสนับสนุนหรือเชียร์
รัฐบาล โดยการแกป้ัญหาใหร้ัฐบาล
แก้ปัญหาด้วยการเจรจา โดยใช้กลไก
ของรัฐ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
อ านาจในการบริหารประเทศ รวมทั้ง
ให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอยู่เบื้องหลังหรือสนับสนุนม็อบ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ในทางการเมือง พร้อมมีมาตรการที่
เป็นสภาพบังคับ โดยหากผู้ใดฝ่าฝนื
อาจถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ 
โดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู 
1.9 ให้มีมาตรการตรวจสอบ ลงโทษ 
การแสดงความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และแกนน าการชุมนมุที่
ท าเกินกว่าเหตุ จนน าไปสู่การสญูเสีย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
กฎหมายและด้าน
กระบวนการยตุิธรรม 

1.10 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคร่งครดัใน
การบังคับใช้กฎหมายโดยให้มี
บทลงโทษกับผู้ก่อการหรือผู้เริ่มตน้ใน
การสร้างความวุ่นวายในบ้านเมือง ท่ี
กระท าไปโดยไมสุ่จรติ เพื่อท าให้
บ้านเมืองสงบเรยีบร้อย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    / การปฏิรปูประเทศด้าน
กฎหมายและด้าน
กระบวนการยตุิธรรม 

1.11 ให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกดิต้น
ตอหรือปัจจัยเริ่มต้นของปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    /  

1.12  ให้ยึดหลักแนวทางการ
แก้ปัญหาความขดัแย้งในทางการเมือง
โดยใช้กระบวนการทางรัฐสภา 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

1.13 หากมีปัญหาในประเด็นส าคญั
ของประเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อหา
ข้อยุติ ให้ใช้มาตรการการท าประชามต ิ
เพื่อให้ประชาชนในประเทศมสี่วนร่วม
และเป็นผู้ตดัสินใจ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

/   /   

1.14 ให้มีการจัดเวทีหรือจดัการพบปะ
พูดคุยท าความเข้าใจร่วมกันในการ
ป้องกัน มิให้เกิดการแบ่งฝ่ายหรือเกิด
ความแตกแยกในสังคม การอยู่ร่วมกัน
ภายใต้ความหลากหลายในทุกแง่มมุ 
เช่น ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
ด้านชาติพันธุ์ ด้านศาสนา เป็นต้น ให้
ร่วมแรงร่วมมือกันในการที่จะไม่ให้เกิด
ความเกลยีดชังต่อกัน และไม่ตกเป็น
เครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อ
น าไปสู่การท าให้เกิดความแตกแยก 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

หมายเหตุ        *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3  การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นธรรม 
ผลอันพึงประสงค์  

1. ให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 
2. ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น 
3. ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
4. ให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.การกระจายอ านาจและ
การพัฒนานักการเมือง
ท้องถิ่น 
 
 
 

1.1 เร่งส่งเสรมิให้มีการกระจาย
อ านาจและถ่ายโอนทรัพยากรและ
ภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนไดร้่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่
ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้าน
เกิด 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 

1.2 จัดสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอและ
เหมาะสมต่อการบรหิารจดัการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดท า
บริการสาธารณะและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ
เพื่อให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
รวมทั้งเพื่อน าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 

1.3 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้
ที่สนใจจะสมัครเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม สรา้ง

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 
และด้านการศึกษา 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข การปกครองท้องถิ่น 
คุณธรรม จรยิธรรม การขัดกันแหง่
ผลประโยชน์ และหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

1.4 รณรงค์ให้ผูส้มัครรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นประกาศเจตนารมณ์ต่อ
สาธารณชนในการที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
ยอมรับผลการเลือกตั้ง รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัยรู้รักสามัคคี และหากได้รับการ
เลือกตั้งจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองโดย
สุจรติและไมส่ร้างเงื่อนไขท่ีจะ
ก่อให้เกิดปัญหาหรือน าไปสู่ความ
ขัดแย้งทางการเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/   /   

1.5 ให้ผู้สมัครเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมืองระดับท้องถิ่นทุกต าแหน่งยื่น
หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมท้ังแสดงบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ิน และใหม้ีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
กฎหมาย 

1.6 ให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มี
ความสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้ง
ร่วมกันในการรณรงค์ ประชาสมัพันธ์
ปลุกเร้าสรา้งกระแสให้ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

1.7 ให้มีอาสาสมัครพัฒนาการเมอืง
ท้องถิ่นเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้การ
เลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /   

2. การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์ส าหรบันักการเมือง
ท้องถิ่น การบังคับใช้ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง การพิจารณาวินิจฉัยการ
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างชัดเจน 
รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและร่วมกันสอดส่อง 
นอกจากน้ันให้มีการน าไปปฏิบตัิอย่าง

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เป็นรูปธรรม และให้มีการลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีการ
เผยแพรผ่ลการพิจารณาและการ
ลงโทษผู้กระท าผดิมาตรฐานคณุธรรม
จริยธรรมและการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์ให้สาธารณชนรับทราบ 
2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการ
บริหารท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    / การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 

2.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการป้องกันและแกไ้ขการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และน าแผน
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกดิผล รวมทัง้ให้
มีการประเมินผลการด าเนินการ
ดังกล่าว และรายงานให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 

2.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
และรายงานผลการด าเนินงานเปดิเผย
ให้ประชาชนไดร้ับทราบโดยทั่วกัน 
หรืออย่างน้อยให้เป็นไปตา
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน

/    / การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

2.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สื่อสารข้อมูลเกีย่วกับการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อประชาชนและชุมชนในรูป
แบบอย่างไม่เป็นทางการด้วยกไ็ด้ เพื่อ
เป็นการเสรมิสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักการเมอืง
ท้องถิ่นกับประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/    / การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 

2.6 ส่งเสริมให้ใช้มาตรการทางสังคม
เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง ขาดคุณธรรมจริยธรรม มกีาร
ทุจริตประพฤติมิชอบ และขาดหลกั
ธรรมาภิบาล 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

2.7 ให้นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับและ
ให้ความเคารพต่อผู้น าท่ีมคีุณธรรม
จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็น
การสืบทอดวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ด ี

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แหล่งกล่อมเกลาทางสังคม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็ง
ในทางการเมือง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างฐานรากระบอบประชาธิปไตยให้
มีความเข้มแข็งและน าไปสู่การท าให้
การเมืองระดับชาติมคีวามเขม้แข็ง
ต่อไป 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

  /    

3.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของ
ชุมชนทอ้งถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและความเป็นชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ อย่างสุจริต ธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่น
ฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความ
ตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมือง เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการ “ระเบิดจาก
ภายใน” จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3.3 จัดให้มีเวทีสาธารณะและ
เสรมิสร้างกลไกการท างานภาคประชา
สังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยอาจมี
รูปแบบเป็นสภาพลเมืองหรือสภา
ชาวบ้านหรือท่ีประชุมในระดับตา่งๆ 
เพือ่เป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
การสะท้อนปญัหา ให้ข้อมูลและเกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลภายในท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /    

3.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท างานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค ์

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/    /  

3.5 ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอขอ้บัญญตัิท้องถิ่นที่มี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งให้ภาค
ประชาชนสามารถน าเสนอแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

4. การสร้างความเป็น
ธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ส่งเสริมและปลูกฝังจติส านึกความ
เป็นพลเมืองและความรักในถ่ินฐาน
บ้านเกิดให้แก่ประชาชนไม่เพียงเฉพาะ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 สิทธิเสรีภาพเท่านั้น แต่ใหเ้กิดความรู้
ความเข้าใจให้ส านึกในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต่อบ้านเมืองและการเปน็
เจ้าของทรัพยากรท้องถิ่นด้วย 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

4.2 ส่งเสริมใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้
ด้านสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรให้แก่
ประชาชน เพื่อให้เกิดการตระหนกัถึง
สิทธิของประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/   /   

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรในพื้นที่เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางร่วมกันในการจดัท า
ข้อเสนอเพื่อสรา้งความเป็นธรรมใน
การจัดสรรทรัพยากรในพื้นที ่
 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /    

4.4 สรา้งกลไกการปรึกษาหารือใน
การบริหารจัดการทรัพยากรและลด
ข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีสว่น

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นได ้

ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

4.5 ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น
ระหว่างรัฐกับประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหารราชการแผ่นดิน
และด้านกฎหมาย 

หมายเหตุ        *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 4  การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ  
ผลอันพึงประสงค์  

๑. ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
๒. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
๓. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
๔. ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 
๕. ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในทาง
การเมืองและการเลือกตั้ง
ทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 
 

1.1 ก าหนดให้การเลือกตั้งท่ีสุจรติและ
เที่ยงธรรมเป็นวาระแห่งชาติเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
การสื่อสาร 

1.2 จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
เข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง
ที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตั้งแต่ก่อนการ
เลือกตั้ง ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.3 ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้เป็น
ก าลังส าคญัในการรณรงค์ให้ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นผู้
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณี
ประชาชนไมไ่ดร้ับความสะดวกในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง การกระท าความผดิ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/   /   

1.4 ให้ กกต. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลเกีย่วกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งท้ังระดับชาติและระดบั
ท้องถิ่น เป็นข้อมูลของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี ้
    1) แยกเป็นชายและหญิง 
    2) เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 
    3) ข้อมูลตาม 1) และ 2) ให้มี
รายละเอียดแยกเป็นแตล่ะหน่วย
เลือกตั้ง และเขตเลือกตั้ง 
    4) จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง เป็นบตัรดี บตัรเสีย
เท่าใด 
    5) แต่ละจังหวัดผู้ใด พรรคใด 
ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเท่าใด 
    6) การด าเนินการตามมาตรา 35 
วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติ

1.1.1 เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/   /  การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหาราชการแผ่นดิน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ กกต. 
จัดท าข้อมูลการแต่งตั้งบุคคล กลุม่
บุคคล องค์กรชุมชน หรือ
สถาบันการศึกษา จ านวนผู้ช่วย
ปฏิบัติงานในแต่ละเขตเลือกตั้งแตล่ะ
จังหวัด ผลการประเมินการปฏิบตังิาน
เพื่อน าไปศึกษา วิเคราะห์ และ
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายตอ่ไป 
1.5 มาตรการสร้างอาสาสมัครเพือ่
รณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยทั้งนี้ต้องจัดการฝึกอบรม
ให้อาสาสมคัรมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ถึงทุกครัวเรือน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ข้อเสนอแนะเร่ืองเร่งด่วน (Quick 
Win) 
ก าหนดให้การเลือกตั้งครั้งแรกเปน็ไป
อยา่งสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นวาระ
แห่งชาติเพื่อการปฏริูปประเทศ ดงันี้ 
      (1) ก าหนดให้ทุกภาคส่วนของ
สังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม มสี่วนร่วมในการรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ ปลุกเรา้สร้างกระแส
ความตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เช่น ให้ผู้น าประเทศหรือผู้น า
ทางความคิดหรือผู้มีชื่อเสยีง ดารา 
นักร้อง ศิลปิน ร่วมรณรงค์ (รวมทั้ง
แต่งเพลง และกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง 
เช่น ปั่นจักรยาน ) เป็นต้น 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
 

/    /  

      (2) มาตรการสร้างอาสาสมัคร
เพื่อรณรงค์ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยทั้งนี้ต้องจัดการ
ฝึกอบรมให้อาสาสมัครมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ถึงทุก
ครัวเรือน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  /    

(3) เชิญชวนสื่อมวลชนให้เป็นก าลงั
ส าคัญในการรณรงค์ให้ประชาชน

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

2. การป้องกันการทุจริต
การเลือกต้ังและการซ้ือ
สิทธิขายเสียง 
 

2.1 ให้มีมาตรการในการควบคุมผูช่้วย
หาเสียง โดยก าหนดให้มีการจ ากัด
จ านวนผู้ที่จะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียง โดย
ผู้สมคัรหนึ่งคนสามารถมีผู้ช่วยหาเสียง
ได้ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ก าหนด และต้อง
ประกาศรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงของ
ผู้สมคัรเลือกตั้งแตล่ะคนให้ปรากฎ
ชัดเจนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 
และในกรณี    ผู้ช่วยหาเสยีงกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งต้องรับผดิชอบด้วย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

2.2 ให้ประชาชนช่วยสนับสนุน กกต. 
โดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ประชาชนสอดส่องป้องกันไม่ให้มกีาร
ทุจริตการเลือกตั้ง และในกรณีที่
ประชาชนช้ีเบาะแสการทุจรติการ
เลือกตั้งหรือการซื้อสิทธิขายเสียง แล้ว
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

(กกต.) ทราบ และน าไปสู่การสืบสวน
สอบสวน และด าเนินการเอาผิดจนคดี
ถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสไดร้บั
เงินรางวัลตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ก าหนด โดยออก
ระเบียบการจ่ายเงินและอตัราที่ชัดเจน 
และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่รดักุม
และรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะเร่ืองเร่งด่วน (Quick 
Win)  
      (1) บังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งอย่างเข้มงวด จริงจัง และ
เด็ดขาด 
      (2) มาตรการให้เจ้าหน้าท่ีฝังตัว
ในการติดตาม สอดส่อง ดูแลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้ังในทางลับ และทางแจ้ง 
      (3) มาตรการการชี้เบาะแสการ
ทุจริตการเลือกตั้ง และการใหร้างวัล
แก่ผู้ชี้เบาะแส     
      (4) มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการ
หาเสียง เช่น การท าป้าย การโฆษณา 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่
ทุกพรรคการเมือง 
      (5) การที่ผู้สมัครจะใช้จ่ายเงิน
เพื่อการกุศล ท าบุญ หรือกิจกรรม
สาธารณะ ให้ กกต.ก าหนดหลักเกณฑ์

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ให้ชัดเจน ไม่ก ากวม 
      (6) การก าหนดผู้ช่วยหาเสียงต้อง
ก าหนดจ านวนและบทบาทหน้าท่ีให้
ชัดเจน และใหม้ีความรบัผิดชอบ
ร่วมกันกับผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
      (7) การจัดท าโปสเตอร์หาเสยีงให้
มีรูปแบบ และขนาดเดียวกัน 
      (8) ก าหนดสถานท่ีติดโปสเตอร์
ให้ชัดเจน  
      (9) ไม่ควรใช้เครื่องขยายเสียงใน
แหล่งชุมชน 
      (10) เจ้าหน้าท่ีที่จัดการเลือกตั้ง
ไม่ควรอยู่ในเขตเลือกตั้งท่ีตนเองอาศัย
อยู ่
      (11) การก าหนดให้ภาคประชา
สังคมมาช่วยในการสอดส่อง ดูแลการ
เลือกตั้ง กกต. ควรก าหนดหลักเกณฑ์
ให้ชัดเจน 
      (12) ในช่วงเวลามีพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งห้ามแจก
สิ่งของทุกชนิด 
      (13) สร้างมาตรการในการไมซ่ื้อ
สิทธิขายเสยีง เช่น หมู่บ้านไม่ขายเสียง 
เป็นต้น 
      (14) สร้างจิตอาสาพัฒนา
การเมือง เช่น กลุ่มนักเรียน นักศกึษา  
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39 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. การตรวจสอบการใช้
จ่ายของพรรคการเมือง 
และผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง
ในการหาเสียงเลือกตั้ง  
 

3.1 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัด
อบรมให้ความรู้แก่ผูส้มัครรับเลือกตั้ง
ทุกระดับ และผู้แทนพรรคการเมือง 
และท าคู่มือเกี่ยวกับระบบการเงิน 
การบัญชี รายได้ และค่าใช้จ่ายของ
พรรคการเมืองและผูส้มัครรับเลือกตั้ง
ให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

3.2 ให้พรรคการเมืองจดัท ารายงาน
เผยแพรเ่กี่ยวกับระบบการเงิน การ
บัญชี รายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรค
การเมืองต่อสมาชิกพรรคการเมือง 
และสาธารณชนไดร้ับทราบโดยทัว่ไป 
โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก ง่าย และรวดเร็ว 
 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

4. การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
มาใช้ 
 

4.1 ก าหนดให้มีการตรวจสอบช่ือผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งภายหลังที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งทาง
อินเตอร์เนต็ เพื่อให้ประชาชนไดม้กีาร
ตรวจสอบในกรณีที่อาจมีการแอบอ้าง
ใช้สิทธิของบุคคลอื่นมาเลือกตั้ง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /   การปฏิรปูประเทศด้าน
บริหาราชการแผ่นดิน 
และด้านกฎหมาย 

4.2 ให้ กกต. จัดท าข้อมูลการปฏริูป
ประเทศประเด็นการเลือกตั้งท่ีสจุริต
และเที่ยงธรรมเพื่อการปฏริูปประเทศ 
ไว้ในระบบฐานข้อมลู และเผยแพร่
เป็นความรู้แก่ประชาชน โดยให้

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และ
หลายช่องทาง 

3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

5. ปฏิรูปพรรคการเมือง
ให้เป็นของประชาชนและ
เป็นสถาบันทางการเมือง
ที่ส าคัญเคียงคู่กับระบอบ
ประชาธิปไตย   
 

5.1 พรรคการเมืองต้องประกาศ
อุ ด ม ก า ร ณ์ แ ล ะ น โ ย บ า ย ใ ห้ แ ก่
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป และ
เข้าถึงได้สะดวกรวมทั้งเสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมทาง
การเมืองในฐานะสถาบันทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ให้แกป่ระชาชน  
 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  /    

5.2 พรรคการเมืองต้องเสนอแผนงาน 
กิจกรรมหรือโครงการประจ าปีและ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบเป็น
การทั่วไป และการด าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมืองต้องเป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ โดยท าเป็นรายงาน
ประจ าปี 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/  /    

5.3 การใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยภายในพรรคการเมอืงให้
มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคมี
บทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดการบริหารพรรคและให้มี
ความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

คัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ซื่อสัตยส์ุจรติและมีคณุธรรมจริยธรรม 
เพื่อไปเป็นผู้สมคัรรับเลือกตั้ง ส.ส. ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท่ีชัดเจน 
เป็นรูปธรรม ตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
 

5.4 ให้พรรคการเมืองปลูกฝังค่านยิม
ให้แก่สมาชิกพรรคการเมือง และผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นผู้รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย และการรู้จักประนีประนอม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/  /    

5.5 รณรงค์ให้พรรคการเมืองหรือ
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งประกาศเจตนารมณ์
ต่อสาธารณชนในการที่จะปฏิบัตติาม
กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
ยอมรับผลการเลือกตั้ง รู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัยรู้รักสามัคคี และหากได้รับการ
เลือกตั้งจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองโดย
สุจรติและไมส่ร้างเงื่อนไขท่ีจะ
ก่อให้เกิดปัญหาหรือน าไปสู่ความ
ขัดแย้งทางการเมือง และร่วมมือกัน
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ใหเ้ป็นที่ยอมรบัและ
ศรัทธาของประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

5.6 จัดอบรมให้ความรู้และท าความ
เข้าใจกับทุกพรรคการเมืองในเรื่อง
หน้าท่ีและอ านาจของ กกต. ตามที่ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ.2560 และ พ.ร.ป. ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 บัญญัติ
แตกต่างจากกฎหมายเดิม และหนา้ที่
ของพรรคการเมืองที่ต้องปฏิบตัิ
เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
เช่น การให้สมาชิกของพรรคการเมือง
เลือกผู้แทนของตนไปลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่
กฎหมายบญัญตัิและต้องท าอย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัด 

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

5.7 กกต. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง 
เพื่อให้ทุกพรรคได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน การรวบรวมหลักฐานการใช้
เงิน การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ของพรรค อันจะเป็นการช่วยให้พรรค
การเมืองปฏิบตัิได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด ไม่ต้องถูกฟ้องร้องให้
เป็นผลร้ายต่อพรรคการเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

/  /    

5.8 พรรคการเมืองต้องมุ่งเน้นการ
แข่งขันทางการเมืองด้วยนโยบายของ
พรรค และนโยบายของพรรคการเมือง
จะต้องไดร้ับการเสนอและได้รับความ
เห็นชอบโดยการลงมติจากที่ประชุม

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ใหญ่ของพรรคการเมือง โดยทั้งนี้
พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบต่อการ
น าเสนอนโยบายที่มไิด้รับการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ ความคุ้มค่า และ
ความเสีย่งอย่างรอบด้าน และนโยบาย
ของพรรคการเมืองจะต้องไมส่ร้าง
ปัญหาต่อระบบการเงินการคลังของ
ประเทศ นอกจากนั้น ควรส่งเสริมให้
ผู้แทนของพรรคการเมืองได้มีเวทีถก
แถลง (Debate) ระหว่างพรรคการเมือง
ก่อนการจัดการเลือกตั้งเพื่อน าเสนอ
นโยบายและทิศทางการท างานของ
พรรคที่จะน ามาใช้ในการบริหาร
ประเทศและเกิดการตรวจสอบนโยบาย
จากทุกภาคส่วน 

3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

5.9 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินการตามนโยบาย
ของพรรคการเมืองอย่างจริงจัง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
องค์กรอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของพรรคการเมืองให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/  /    

5.10 ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรค
การเมืองก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ส าคัญของพรรคให้สมาชิกพรรคที่
ประสงค์จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้
ย้อนหลัง 3 ปี โดยการประชาสมัพันธ์
ในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนรู้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อน าไปประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง 

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

5.11 ให้พรรคการเมืองก าหนดใหม้ี
ระบบการควบคุมคณุธรรมและ
จริยธรรมภายในพรรคการเมือง ดังนี้  
    5.11.1 ให้พรรคการเมืองประกาศ
ระบบคณุธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของพรรคการเมืองไว้ใน
ข้อบังคับพรรคอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็น
หลักและแนวทางในการปฏิบัตตินของ
สมาชิกพรรค  
    5.11.2 พรรคการเมืองมีหน้าทีต่้อง
จัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและ
จริยธรรม และสร้างอุดมการณ์ทาง
การเมืองให้สมาชิกพรรค และผู้ทีจ่ะ
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของพรรค
อย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณให้อย่างเหมาะสม 
 5.11.3 ให้พรรคการเมืองมี
ข้อบังคับพรรคในการลงโทษสมาชกิ
พรรคที่มีการกระท าขาดคุณธรรมและ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

จริยธรรม 
   5.11.4 ให้พรรคการเมืองแถลงการณ์
หรือแสดงออกต่อสาธารณชน เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบเมื่อสมาชิกพรรคที่
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีการปฏิบัติ
หนา้ที่ในต าแหน่งบกพร่องจนเกิดความ
เสียหายต่อประชาชนและผลประโยชน์
ของประเทศไม่ว่าการกระท านั้นจะมี
ความผิดตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ดังกล่าวแสดงออกถึงความรับผิดชอบใน
ความบกพร่องดังกล่าวด้วย 
     5. 11.5 ผู้บริหารพรรคการเมอืง
พึงรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
คุณธรรม และจริยธรรมของตน
เช่นเดียวกับผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมือง แม้จะไมไ่ดด้ ารงต าแหนง่
ทางการเมือง เนื่องจากผู้บรหิารพรรค
การเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ และ
มีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด
นโยบาย ควบคุมการบรหิารและระบบ
คุณธรรมและจรยิธรรมภายในพรรค
การเมือง 
ข้อเสนอแนะเร่ืองเร่งด่วน (Quick 
Win) 
      (1) พรรคการเมืองต้องประกาศ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

อุดมการณ์และนโยบายให้แก่
ประชาชนไดร้ับทราบโดยทั่วไป และ
เข้าถึงได้สะดวกรวมทั้งเสริมสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมทาง
การเมืองในฐานะสถาบันทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย
ให้แก่ประชาชน 
      (2) สนับสนนุให้ผู้น าพรรคการเมอืง
ระดบัน าของแต่ละพรรคไดม้าพดูคุย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็หรือ
ปรึกษาหารือประสบการณ์ท างานเพือ่ให้
เกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน และอยู่
ร่วมกันอยา่งสร้างสรรค์ รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการบรหิารบ้านเมืองที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชนต์่อประเทศชาติและ
ส่วนรวม และเสนอแนวทางในการปฏริูป
ในด้านตา่ง  ๆ

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
 

หมายเหตุ        *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
(3)  (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย  
ผลอันพึงประสงค์  

1. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
2. ให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยปราศจากการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 

1.1 รณรงค์ให้คณะรัฐมนตรี สมาชิก
รัฐสภา และผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองประกาศเจตนารมณต์่อ
สาธารณชนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อจะรักษาประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ ท างานทางการเมือง
ในเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบตัิตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตยส์ุจรติ มี
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
รวมทั้งการขอขมาหรือขออภยัต่อ
ประชาชนในการกระท าสิ่งที่ผิดพลาด
จากท่ีผ่านมา นอกเหนือจากการ
ปฏิญาณตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

1.2 พรรคการเมืองที่มสีมาชิกได้รบั
เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 
ต้องประกาศนโยบายพรรค และ
กิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายที่
ได้ประกาศไว้ให้ประชาชนได้รู้ทั่วกัน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ตรวจสอบได ้ ค่านยิมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
1.3 ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง การบังคับใช้ การไต่สวน
ข้อเท็จจริง การพิจารณาวินิจฉัยการ
กระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างชัดเจน 
รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ทราบและร่วมกันสอดส่อง 
นอกจากน้ันให้มีการน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม และให้มีการลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีการ
เผยแพรผ่ลการพิจารณาและการ
ลงโทษผู้กระท าผดิมาตรฐานทาง
จริยธรรมให้สาธารณชนรับทราบ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

1.4 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองน า
หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการ
บริหารประเทศอยา่งจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/   /   

1.5 ใหพ้รรคการเมืองก าหนดให้มี
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
สมาชิกพรรคการเมืองบัญญตัิไว้ใน
ข้อบังคับของพรรคการเมืองอย่าง
ชัดเจนและใหม้ีการน าไปปฏบิัติโดย

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เคร่งครดั 
1.6 ให้มีช่องทางในการรับทราบขอ้มูล 
การรับเรื่องร้องเรียน การฟ้องร้องของ
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหนง่
ทางการเมืองทุกระดับ ตลอดจนการ
จัดท าบันทึกและสถิตริ้องเรียน การ
ติดตามปัญหา โดยต้องมีการปกปอ้ง
รักษาความลบัของผู้ร้องเรยีน หรอืผู้
ฟ้องร้องมิให้ได้รับอันตรายด้วยการ
ข่มขู่ และการประทุษร้าย 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/ / 

1.7 ก าหนดมาตรการป้องกันมิใหผู้้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
หน่วยงานภาครัฐน าข้อมลูภายในไปใช้
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง 
และภาคเอกชนไม่ว่าท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและส่วนรวม โดยอาจ
เพิ่มช่องทางให้สื่อมวลชนและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมมือ
ติดตามตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร และข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/ / 

1.8 ให้มีหน่วยงานหรือสถาบันเพือ่
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ ความ
คุ้มค่าต่องบประมาณ และประโยชน์

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สูงสุดที่พึงจะได้รับจากนโยบายของ
พรรคการเมืองในช่วงรณรงค์หาเสยีง
เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์จากนโยบายที่น าเสนอ
เมื่อชนะการเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาล 

ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.2 การบูรณาการเรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

2.การควบคุม  
การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ และการ
ลงโทษ 
 

2.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการตาม
(แผนปฏิบัติการ) นโยบายที่รัฐบาลได้
แถลงต่อรัฐสภาทุกสิ้นปีงบประมาณ โดย
มีการก าหนดตัวช้ีวัดอย่างชัดเจนแสดง
ให้เห็นถึงความคืบหน้าและความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน แล้วเสนอต่อรัฐสภา
ทราบและแจ้งให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ถัดไป 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 
6.1 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.1.1  ติดตามและประเมินผลการบรรลเุป้าหมายการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตรส์ าคัญของประเทศ 

/  /    

2.2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของแผ่นดินโดยใหม้ีการพัฒนาและ
ยกระดับส านักงบประมาณของรัฐสภา
ให้เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล
ของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกับ
สถาบันพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนฝ่าย
นิติบัญญตัิให้สามารถติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุม้ค่า

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 
6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
2.3 ให้สมาชิกรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติ
บัญญัตดิ าเนินการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของฝ่าย
บริหารอย่างเคร่งครดัและด้วยความ
รับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ีที่
กฎหมายก าหนด ท้ังนี้เพื่อให้การใช้
อ านาจรัฐของฝ่ายบริหารเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/   /   

2.4 ให้พรรคการเมืองและสมาชิก
พรรคการเมืองร่วมกันติดตาม 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองของพรรค ให้อยู่
ในขอบเขตของรัฐธรรมนญู และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/   /   

2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิที่จะ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยรฐัมี
หน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูต่อ
สาธารณชน เพื่อให้ประชาชน
ตรวจสอบไดโ้ดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว รวมทั้งให้มีช่องทางร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นอกจากน้ี ควร

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีค่านยิมในการ
ไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่มี
ความชอบธรรมของผูด้ ารงต าแหนง่
ทางการเมือง 

 
 

2.6 ให้มีมาตรการ กระบวนการ หรือ
กลไกในการรับทราบข้อมลูจาก
ประชาชนเพื่อน าไปสู่การตรวจสอบ
การปฏิบัตติามเจตจ านงตามที่ผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้ให้ไว้แก่
ประชาชน และการใช้อ านาจรัฐ 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/    /  

2.7 การตรวจสอบภายในหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้ตรวจราชการของรัฐ และ
องค์กร อิสระที่เกี่ยวข้อง จะต้องท า
หน้าท่ีอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีใช้อ านาจรัฐทุก
ต าแหน่งปฏิบัตหิน้าท่ีไมล่ะเลยหรอืละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตหิน้าท่ี 
ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าท่ี ให้มี
การลงโทษตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 
 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2.8 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ
ภาครัฐโดยเริ่มต้นจากการก าหนดให้
ภาครัฐต้องเปดิเผยข้อมลู เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

/    /  

3. การส่งเสริม สนับสนนุ 
และเสริมสร้าง
ธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้
ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  
 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และด ารงตนให้มีคณุธรรมจริยธรรม
รวมทั้งปฏิบัตตินให้อยู่ในครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/   /   

3.2 ส่งเสริมใหภ้าคประชาสังคมเขา้ไป
มีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเพื่อเป็นการถ่วงดุลการใช้
อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 

/   /   

3.3 ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ท่ีมี

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ธรรมาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ทุ่มเท 
เสียสละเป็นแบบอย่างท่ีดเีพื่อส่วนรวม
อย่างแท้จริง รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสงัคม 

3.4 ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อสะท้อนปัญหา และ
การใช้อ านาจรัฐในการด าเนินงานของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็น
ข้อมูลในการบรหิารประเทศต่อไป 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
3.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

    /  

3.5 ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรมจริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ได้มี
โอกาสเข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/    /  

3.6 ส่งเสริมให้ผู้น าพรรคการเมืองหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีระดับน า
ของแต่ละพรรคได้มีโอกาสพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ
ประสบการณ์ท างานเพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคีระหว่างกัน และอยู่ร่วมกันอยา่ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งอาจเสนอแนวทางในการ
บริหารบ้านเมืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและส่วนรวม 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3.7 ส่งเสริมใหผู้้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้จัก
ประนีประนอม รักษามติรภาพ การใช้
วาทกรรมทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์
แทนท่ีการใช้วาทกรรมสร้างความ
เกลียดชัง (Hate Speech) เคารพ
ความอาวุโสทางการเมือง รวมทั้งการ
รับฟังและให้เกียรตผิู้อ่อนอาวุโสทาง
การเมือง และแยกแยะบทบาทในการ
ท าหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องส่วนรวมออกจาก
สถานะความสัมพันธ์ส่วนตัวให้ชัดเจน 
เพื่อปรับเปลีย่นภาพลักษณ์ให้เป็นที่
ยอมรับและศรัทธาของประชาชน 

1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคน
ในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 

/  /    

หมายเหตุ        *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 5  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย  
1. ในประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย ในพันธกิจการควบคุม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  และการลงโทษ ซึ่งมีการเสนอให้มีการยกระดับส านักงบประมาณของ

รัฐสภาให้เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรมีการพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงานรัฐให้มีขนาดเหมาะสม มีขีด
สมรรถนะ และความสามรถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (ประเด็นความสอดคล้อง) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยการพัฒนากฎระเบียบที่อ านวยความ

สะดวกในการตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.2  การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ  
6.3  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
6.4 การพัฒนาระบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  

2. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 6 ประเด็นปฏิรูป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579) ในแต่ละประเด็นปฏิรูป ดังนี้ 

 1)  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธห์ลัก ดังนี้  

  1.1)  เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชน ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน สอดคล้องกับ
ข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

  1.2) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

  1.3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 
สอดคล้องกับ ข้อ 2.2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยการพัฒนา
กฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น ข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้
มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี ้

  2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล สอดคล้องกับข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการประชาชน
และการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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  2.2) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ สอดคล้องกับข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ ข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน สอดคล้องกับข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับ
ระบบวิธีการปฏิบัติราชการ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 3)  โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ดังนี้  

  3.1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม  
โดยการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการ ศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารใน
กระทรวงที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทดลองกระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ที่
มุ่งเน้น High Performance ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสม และข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่  รวมทั้ง การปฏิรูประบบราชการ 
(Government Reform) โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรม 
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ 

  3.2) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการปฏิรูปโครงสร้าง และระบบการ
บริหารราชการของส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่  ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ข้อ 6.1.1  
วางระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสม และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ   

  3.3) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปรับจ านวนและขนาดของท้องถิ่นให้มีความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.1.1 วางระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม 

  3.4) พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ
งบประมาณและการคลงัภาครฐัในส่วนของการพัฒนาวิธีการงบประมาณ และการสร้างกลไกการตรวจสอบการเงิน
และการคลังภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ 6.1.2 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดโยง
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับและเป้าหมายร่วมเป็นหลัก ข้อ 6.1.3 ติดตามและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ และ ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้
มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  3.5) สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ โดยการด าเนินการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0 ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ  

  3.6) พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการแผน่ดินให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อ 6.3.1 
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ราชการใหม่ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 4) ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี ้

  4.1) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศ                
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และยุทธศาสตร์ชาติ และ บูรณาการข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์และ 
เป็นปัจจุบันส าหรับการก าหนดนโยบายก าลังคนภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ 

  4.2) ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อ 6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเ ลิศ ข้อ 6.4.1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ และข้อ 6.4.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสม
กับเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  4.3) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ (New Mindsets and 
Skillsets) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และข้อ 6.4.3 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมที่ดีของบุคลากรภาครัฐ 

  4.4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนในส่วนราชการและหน่วยงานของรั ฐ (Workforce Audit)  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 

 5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 

  5.1) ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 

  5.2) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.4 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  5.3) พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และข้อ 6.4.5 พัฒนาภาวะผู้น าท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

  5.4) สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง (Leadership by Example) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.5 พัฒนาภาวะผู้น าที่มีขีด
สมรรถนะสูง 

  5.5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
แห่งชาติ ส าหรับบุคลากรภาครัฐ (ในฝ่ายบริหาร) เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมเป็นองค์ประกอบส าคญัในการบรหิารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรม
และวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  5.6) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง  โดยจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน
คุณภาพ (Talent Management) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้น าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พัฒนาทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพต่างๆ และสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง (Career Advancement & Succession 
Planning) และส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละสายอาชีพต่างๆ ข้ามหน่วยงานในภาครัฐ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์การท างานทั้งในด้านกว้างและลึก ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 6.4.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและ 
วางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และข้อ 6.4.5 พัฒนาภาวะผู้น าที่มีขีด
สมรรถนะสูง 

 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 

  6.1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ และข้อ 6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  6.2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ และข้อ 6.5 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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3. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

     (กล่าวถึงเป้าหมายรวมของทั้งด้านการปฏิรูป) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และผลสัมฤทธิ์ที่พึ งประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน”  

3.1 วัตถุประสงค์รวม   

1) เพื่อสร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนท่ีหลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service) 

2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมยั กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และ
ระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธ์ิสูง (High Performance Public Service) 

3) เพื่อพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมน าการ
พัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) 

4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริม 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

5) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล  

 3.2 เป้าหมายรวม 

1) จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ในการท างานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
3) จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
4) จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม 

และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซง 

โดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล 

 4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทีส่ าคัญและเร่งด่วน (Flagship) ดังนี้ 

1)  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ในกลยุทธ์ที่ 3  
บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
 (2.1) ในกลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความเป็นนิติบุคคล  

ของกรม การปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐรวมทั้งการพัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) 

 (2.2) ในกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

3) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ในกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง โดยการปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม 
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ข้อสงัเกตประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

1. มีการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ซึ่งวางระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นพื้นที่เป็นหลัก โดยก าหนดแนวทาง 
การกระจายอ านาจ และปรับรูปแบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค ภาค/เขต และจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงระเบียบวิธีการ
งบประมาณและการสร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการคลังภาครัฐ 

2. มีการยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ในงานบริการที่มีความส าคัญ 

3. มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

4. มีการพัฒนาระบบริหารจัดการก าลงัคนและพัฒนาบุคลากรภาครฐัในการปฏบิัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดขนาดก าลังคนของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนไป บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง รวมทั้ง
พัฒนาให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 

5. มีแนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความ
โปร่งใส สร้างกลไกการตรวจสอบ/ป้องกันการทุจริตโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/ประชาสังคม นอกจากนี้ ยังมี
แนวทางเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ 

6. มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล อาทิ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย กฎระเบียบให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต
จากภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

7. เนื่องจากขอบเขตของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินยังครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ 
ทหาร องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่นอกฝ่ายบริหารด้วย แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการ
จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเน้นเฉพาะแผนการปฏิรูปฯ  
ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลักก่อน 
ดังนั้น ควรจะเพิ่มแผนการปฏิรูปหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมทุกประเภทในอนาคต  

8. ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  กิจกรรมย่อย  
“การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร” โครงการจัดท าระบบเพื่อรองรับการประเมินผล
การด าเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงินงบประมาณไว้ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 1  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
ผลอันพึงประสงค์  

1) ประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉินได้ทุกเรื่องโดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว  
2) การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการและเช่ือมโยง

ข้อมูลที่ส าคัญ  
3) ประชาชนได้รับข้อมูล /ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว  
4) การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง   
5) การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (faster, easier and cheaper)  

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. เพ่ิมสมรรถนะของ
หน่วยงานภาครัฐใน
การตอบสนองต่อ
ประชาชน ใน
สถานการณ์หรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

 

1.1 บูรณาการเลข
หมายแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินให้เหลือ
เพียงหมายเลข
เดียว เพื่อให้
ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุด่วน 
เหตุร้าย เหตุ
ฉุกเฉินได้ทุกเรื่อง 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 
 

/   /   

1.2 พัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนและ
บูรณาการข้อมูล
ส าคัญเพื่อใช้ใน
สถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉิน 
 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 

/   /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

2. ยกระดับการให้ข้อมูล
และให้ค าปรึกษาจาก
หน่วยงานของรัฐ

2.1 ก าหนดช่องทาง
การให้ค าปรึกษา
แก่ประชาชนท่ี
เหมาะสม เพื่อให้
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ

/ 

/ 

2.2 ยกระดับการให้
ข้อมูล ค าปรึกษา
แก่ประชาชน     
ให้เป็นแบบ
เบ็ดเสร็จ        
ผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ

/ / 

3. ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการ
ที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ
ถูกลง (Faster,
Easier and
Cheaper)

3.1 ปรับปรุง
กระบวนการขอ
อนุมัติ/อนุญาต
จากภาครัฐเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 

 ข้อ 2.2.2 การพัฒนา
สังคมผู้ประกอบการ
เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจ โดยการพัฒนา
กฎระเบียบที่อ านวย
ความสะดวกในการ
ตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่าย
ขึ้น

 ข้อ 6.2 การยกระดับ

/ / ด าเนินการร่วมกับ
คณะปฏิรูปดา้น
กฎหมายและคณะ
ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 

 ข้อ 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

3.2 จัดให้มีการ
ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จผ่าน
ช่องทางดิจิทัล และ
ศูนย์บริการร่วม 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 

/  /   ด าเนินการร่วมกับ
คณะปฏิรูปดา้น
กฎหมาย 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเตมิ  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
- 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 2  ระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกนั ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ผลอันพึงประสงค์  

1) หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure) ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล
2) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับ สามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้ในการท างาน และการบริหารราชการแผ่นดิน
3) มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพ้ืนฐาน
4) รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยก ากับดูแล มีเครื่องมือและข้อมูลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. บูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล

1.1 พัฒนาและให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการ
พื้นฐาน (Service 
Platform)  โดย
พัฒนาและให้บริการ 
- ระบบเช่ือมโยง

ฐานข้อมูล
ประชาชนกลาง

- ระบบการยืนยันตัว
บุคคลด้วยช่องทาง
ดิจิทัล

- ระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์

- โครงสรา้งพื้น
ฐานข้อมลูภูมสินเทศ

- แพลตฟอร์มส าหรับ
จัดเก็บข้อมลูภาครัฐ
ขนาดใหญ่

 ข้อ 6.2 การ
ยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการ
อ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ

 ข้อ 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ

/ / ด าเนินการร่วมกับ
คณะปฏิรูปดา้น
กฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1.2 การบูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล 
(Digital 
Infrastructure) โดย
ด าเนินการพัฒนา
ระบบคลาวด์ภาครัฐ 
บูรณาการระบบ
เครือข่ายข้อมลู
หน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนาระบบศูนย์
ประสานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
ภาครัฐ 

 ข้อ 6.2 การ
ยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการ
อ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ 

/   /    

2. น าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
และการบริหาร
ราชการ 

2.1 การพัฒนาหรือน า
ระบบดิจิทลัมาใช้
ปฏิบัติงาน  และการ
บริหารราชการ อาทิ 
งานสารบัญ งานพัสดุ 
งานบริหารบุคคล 

 ข้อ 6.2 การ
ยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการ
อ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

/   / 

  

2.2 การพัฒนาระบบ
ดิจิทัล งานพ้ืนฐาน

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ

/   / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ของรัฐแบบรวมศูนย์ 
รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการ
ท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ผ่านจุดเดียวโดยมี
ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง 

วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

3. บูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

3.1 การปรับปรุงพัฒนา 
การจัดท า รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมลู
ดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

/  /    
 

3.2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(Government Data 
Analytic Center) 
โดยยกระดับ
ส านักงานสถิติ
แห่งชาติเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นศูนย์ข้อมลู
กลางภาครัฐ 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

 ข้อ 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

/  /   ด าเนินการร่วมกับ
คณะปฏิรูปดา้น
กฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

3.3 สนับสนุนให้น าข้อมลู
ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และการมี
ส่วนร่วม ของภาค
ประชาชน 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

/   /   

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
- มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Analytic Center) โดยยกระดับส านักงานสถิติแห่งชาติเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ ควรด าเนินการ 
  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3  โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ูง 
ผลอันพึงประสงค์  

1) มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation)
2) ปฏิรูปภารกิจและโครงสร้างกระทรวง/กรม โดยทบทวนบทบาทภาครัฐ ทั้งในส่วนของภารกิจหลัก (Core Function) และภารกิจรอง (Non-Core

Function)
3) การทบทวนภารกิจหลัก (Core Function) ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ก ากับดูแล (Regulator) ส่งเสริม สนับสนุน

(Facilitator)
4) พัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัว

ทางการบริหาร และสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ
5) ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างของจังหวัดในลักษณะกลุ่มภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด
6) ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน
7) ยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น
8) ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) ปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ
และลด/ละลายความ
เป็นนิติบุคคลของกรม

1.1 การด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิรูป
องค์การของทุก
ส่วนราชการ 
ศึกษารูปแบบการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารใน
กระทรวงที่มี

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม

 ข้อ 6.3.2 ปรับ
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการ
ใหม่

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ความส าคญัต่อ
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
ทดลองกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ที่
มุ่งเน้น High 
Performance 

1.2 การปฏิรปูระบบ
ราชการ 
(Government 
Reform) โดย
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริการภาครัฐ 
รวมทั้งการพัฒนา
และรังสรรค์
นวัตกรรมใน
รูปแบบใหม่ 
(Sandbox)  

 ข้อ 6.2 การ
ยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการ
อ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความ
เป็นเลิศ 

 ข้อ 6.3.2 ปรับ
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการ
ใหม ่

/   /    

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ 

2.1 การปฏิรปู
โครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร
ราชการของส่วน
ราชการในภูมภิาค
เพื่อขับเคลื่อน

 ข้อ 6.1.1 วางระบบ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้

/  / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ยุทธศาสตร์เชิง
พื้นที ่

มีความเหมาะสม 

 ข้อ 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

2.2 จังหวัดที่มีความ
คล่องตัวในการ
บริหารระบบงาน 
ระบบเงิน และ
ระบบก าลังคน 
(จังหวัดพันธ์ุใหม่ : 
High 
Performance) 

 ข้อ 6.1.1 วางระบบ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม 

 ข้อ 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ

/  / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

2.3 ทบทวนและ
ปรับเปลีย่นการ
จัดโครงสร้าง       
การบริหาร
ราชการเป็นภาค/
เขต ให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจ
และพื้นที่
รับผิดชอบ 
(Rezoning) 

 ข้อ 6.1.1 วางระบบ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม

/ / 

3. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การกระจาย
อ านาจให้กับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งปรับ
จ านวนและขนาด
ของท้องถิ่นให้มี
ความเหมาะสม 

 ข้อ 6.1.1 วางระบบ
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม

/ / 

4. พัฒนาระบบ
งบประมาณและการ
คลังภาครัฐเพ่ือเพ่ิม

4.1 การปฏิรปูระบบ
งบประมาณ      
และการคลัง

 ข้อ 6.1.2 ปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการ
งบประมาณให้มี

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

ภาครัฐในส่วนของ
การพัฒนาวิธีการ
งบประมาณ และ
การสร้างกลไก
การตรวจสอบ
การเงินและการ
คลังภาครัฐ 

ลักษณะแบบยึดโยง
ยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับและเป้าหมาย
ร่วมเป็นหลัก 

 ข้อ 6.1.3 ติดตาม
และประเมินผลการ
บรรลเุป้าหมายการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ส าคญั
ของประเทศ 

 ข้อ 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

5. สร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน
ในหน่วยงานภาครัฐ 

5.1 การด าเนินการ
ยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐ 
สู่ระบบราชการ 
4.0 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติ
ราชการ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

6. พัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบ
บริหารราชการ
แผ่นดินให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป   

6.1 ปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 ข้อ 6.3.1 ทบทวน
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้
มีความเหมาะสม 

 ข้อ 6.3.2 ปรับ
โครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการ
ใหม ่

 ข้อ 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

/   /  ด าเนินการร่วมกับ
คณะปฏิรูปดา้น
กฎหมาย 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
- 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 4  ก าลังคนภาครัฐ มขีนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ผลอันพึงประสงค์  

1) ภาครัฐมีก าลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญแก่ประชาชน และพร้อมผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

2) ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง (High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว
3) ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและผันผวน
4) ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
5) ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6) มีการบูรณาการฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภทส าหรับการก าหนดนโยบายก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
7) มีกลไกการบูรณาการนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. จัดก าลังคนให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการบริการ
สาธารณะที่ส าคัญ
และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

1.1 วางแผนก าลังคน
ให้สอดคล้องกับ
บทบาทของ
ภาครัฐทิศทาง      
การปฏิรปูประเทศ  
และยุทธศาสตร์
ชาติ 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ

/ / 

1.2 บูรณาการข้อมูล
ก าลังคนภาครัฐ
ทุกประเภท       
ที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน       
ให้สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ส าหรับการ
ก าหนดนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ 

2. ลดขนาดก าลังคนและ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐที่มีผลผูกพัน
ภาระงบประมาณใน
ระยะยาว 

2.1 น าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม                    
มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    
การปฏิบัติงาน
และการบริการ
ประชาชน ซึ่งจะ
ช่วยให้ก าลังคน
ของภาครัฐมีขนาด
เล็กลง 

 ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   / 

  

2.2 ลดอัตราก าลังและ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลภาครัฐ 
ให้ครอบคลุม
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ      
ทุกประเภทท่ีใช้
งบประมาณ
แผ่นดิน 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /  

 

 

2.3 จ้างงานรูปแบบ
อื่นซึ่งไม่มีภาระ
ผูกพันด้าน
งบประมาณใน

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ระยะยาว หรือใช้
การจ้างเหมา
บริการแทนการ
บรรจุข้าราชการ
ประจ า 

 

2.4 พัฒนากลไกและ
จัดตั้ง
คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วย
ก าลังคนและ
ค่าตอบแทน
ภาครัฐ (Public 
Workforce 
Policy and 
Remuneration 
Tribunal) เพื่อให้
การบริหาร
อัตราก าลังและ
การก าหนด
ค่าตอบแทนเป็น
มาตรฐาน 
สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในแต่
ละวิชาชีพ และ
เทียบเคียงได้ใน
ตลาดแรงงาน 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

/  /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

3. พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะใหม่เพ่ือ
สร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับ
ก าลังคนภาครัฐ (New 
Mindsets and 
Skillsets) 

3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ 
ทักษะและ
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล และ
ประเทศไทย 4.0 
(Digital Skills 
and Literacy) 

 ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

/   /   

3.2 พัฒนาปรับเปลีย่น
ทักษะ และ
สมรรถนะก าลังคน   
เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
บริบทการจัดการ
ภาครัฐ 

 ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

/   /   

 3.3 เตรียมก าลังคน
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุและ
การเข้าสูส่ังคม
ผู้สูงอาย ุ

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /   

 3.4 สร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยม และ
อุดมการณ์ส าหรับ

 ข้อ 6.4.3 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

การเป็นเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐยุคใหม่
อยา่งต่อเนื่อง 

และสร้างค่านิยมที่ดี
ของบุคลากรภาครัฐ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้
ก าลังคนในส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ (Workforce 
Audit) 

4.1 พัฒนาระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
การใช้ก าลังคนใน
ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 
(Workforce 
Audit) 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /   

 4.2 โดยทบทวนการ
พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล, 
ก าลังคน (จ านวน 
สายงาน ต าแหน่ง 
ระดับ) และระบบ
การโยกย้าย 
แต่งตั้งให้
สอดคล้อง          
กับความจ าเป็น
ตามภารกิจ (อาทิ 
การทบทวน
สัดส่วนของ
จ านวนต าแหน่ง
ระดับสูง และ

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ต าแหน่งปฏิบัติ        
ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็น เป็น
ต้น) 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 4 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
- 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ 
ผลอันพึงประสงค์  

1) ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความสนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากข้ึน
2) ระบบและรูปแบบการจ้างงานที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ วิถีการท างานและการใช้ชีวิตของผู้มีความรู้ความสามารถสูงและค นรุ่นใหม่

รวมทั้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส าหรับบุคลากรกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ
3) กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมี

จิตสาธารณะเข้าสู่ภาครัฐ รวมทั้งมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
4) ระบบการประเมินและการบริหารผลงานมีความเข้มแข็ง วัดประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นธรรม และสามารถคัดครองและพัฒนาผู้ที่มีผลงาน

ไม่เป็นไปตามความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล
5) ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่วงวัย

และพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
6) บุคลากรภาครัฐทุกระดับและสายอาชีพมีขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน      อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับสายอาชีพ ช่วงอายุ

และพื้นที่ปฏิบัติงาน
7) มีการบูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้ าซ้อน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8) ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้น าท่ีเป็นตัวอย่าง (Leadership by Example)
9) ภาครัฐมีผู้น ารุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ (Mindsets and Skillsets) ที่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และบุคลากรภาครัฐ

ทุกระดับมีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
10) ทุกกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม
11) ระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มาตรฐานส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
12) บุคลากรภาครัฐมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีจ านวนผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับการด ารงต าแหน่งส าคัญ

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Posts) อย่างต่อเนื่อง
13) บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถระดมความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
14) มีการน าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล

อาทิ การเลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้าย
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

1. ดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถและมี
จิตสาธารณะเข้ามา
ท างานในหน่วยงาน
ของรัฐ

1.1 การเพิ่มช่องทาง
และรูปแบบ      
การจ้างงานเพื่อ
ดึงดูดและจูงใจ    
ผู้มีความรู้
ความสามารถ     
เข้ามาปฏิบตัิงาน
ในภาครัฐ 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ

/ / 

1.2 สร้างแรงดึงดดู
ผู้สมคัรงานโดย
การพัฒนาจุดเด่น
ของส่วนราชการ
และหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจ 
(Inspiration) 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ

/ / 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
และ        
ความคล่องตัวใน
การสรรหา     
และเลือกสรร
บุคลากรเข้าสู่
ภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์      

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ

/ / 

85



กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

 1.4 พัฒนาระบบการ
สอบวัดความรู้
ความสามารถ
ทั่วไปให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกประเภท 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ก าลังคนภาครัฐ 

/   /   

2. ส่งเสริม จูงใจ และ
รักษาผู้มีความรู้
ความสามารถและมี
จิตสาธารณะไว้ใน
ภาครัฐ 

2.1 พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management 
System) 
ประชาชน 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

/   /  

 

2.2 พัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐ
โดยรวม (Total 
Compensations) 
ให้ใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดและ
ตอบสนอง                
ต่อความต้องการที่
หลากหลายของ

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

/   /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

เจ้าหน้าท่ีรัฐกลุ่ม
ต่าง ๆ 

3. พัฒนาขีด
ความสามารถและ
สร้างความผูกพันต่อ
องค์กร 
(Engagement) ของ
บุคลากรภาครัฐ 

3.1 พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับและสาย
อาชีพ เพื่อสร้าง
การเรยีนรู้      
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุการ
ท างาน 

 ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

 ข้อ 6.4.5 พัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง 

/    /  

3.2 พัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเป็น
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ยุคใหม่ ที่เน้นการ
ใช้เหตุผลวเิคราะห์
และคณุธรรม 

 ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
 

/    /  

3.3 ปรับปรุงระบบการ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและ           
เกิดประสิทธิผล 

 ข้อ 6.4.2 พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
 

/    /  

4. สร้างผู้น าให้เป็น
ตัวอย่าง 
(Leadership by 
Example) 

4.1 พัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับให้เป็นผู้น าที่
เป็นตัวอย่าง 
(Leadership by 
Example) 

 ข้อ 6.4.5 พัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

 4.2 พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของ
บุคลากรใหเ้ป็น
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและ
สร้างนวัตกรรม
ภาครัฐ (Change 
and Innovative 
Leaders) 

 ข้อ 6.4.5 พัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง 

/   /   

5. ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

5.1 จัดตั้ง
คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ 
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐ (ในฝ่าย
บริหาร) เพื่อให้
ครอบคลมุ
บุคลากรทุก
ประเภท 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

/   /   

 5.2 จัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ                   
ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักร
ไทย 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

5.3 ส่งเสริมการใช้
พฤติกรรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็น
องค์ประกอบ
ส าคัญในการ
บริหารงานบุคคล 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

/ / 

6. พัฒนาทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพและสร้าง
ความต่อเนื่องในการ
ด ารงต าแหน่ง

6.1 จัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพ 
(Talent 
Management) 
เพื่อเตรียมพร้อม
เป็นผู้น าขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ 

 ข้อ 6.4.5 พัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง

/ / 

6.2 พัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสาย
อาชีพต่างๆ และ
สร้างความ
ต่อเนื่องในการ
ด ารงต าแหน่ง
(Career 
Advancement 
& Succession 
Planning) 

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ
วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)

/ / 

6.3 ส่งเสริมการ
หมุนเวียน

 ข้อ 6.4.4 เสริมสร้าง
ระบบคณุธรรมและ

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2 (3) 

บุคลากร             
ในแต่ละสายอาชีพ
ข้ามหน่วยงานใน
ภาครัฐ เพื่อสร้าง
เสรมิประสบการณ์
ท างานท้ังในด้าน
กว้างและลึก 

วางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีไว้ในภาครัฐ 
- 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 6  การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
ผลอันพึงประสงค์  

 หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบ
ดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน 
และ/หรือการรวมซื้อเพื่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกัน
ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใส และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ปรับปรุงระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้
มีความคล่องตัว และ
ตรวจสอบได้ 

1.1 การพัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐแบบครบ
วงจร 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 6.5 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/   /   

1.2 เชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
และ
ผู้ประกอบการ 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 6.5 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/   /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

2. ส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการติดตาม
ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 

2.1 ส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับกลไกการ
ติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ เพื่อให้เกดิ
ความโปร่งใส 

 ข้อ 6.5 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/   /  

 

2.2 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ภาคเอกชนและ
ประชาชนการ
ป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

 ข้อ 6.3.3 พัฒนา
และปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 6.5 การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/   /  

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
*ลักษณะของกิจกรรม 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องเร่งด าเนินการ 
(2) ประเด็นปฏริูปที่มอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามปกติ  

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทจุริตทุกขั้นตอน 
- กิจกรรมย่อย “การพัฒนาระบบดจิิทัลเพื่อสนับสนุนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร” โครงการจัดท าระบบเพื่อรองรับการประเมนิผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 

ไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงินงบประมาณไว้ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย 

ภาพรวม 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านความมั่นคง 

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(ประเด็นความสอดคล้อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นความสอดคล้อง หัวข้อที่ 2.2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยการ
พัฒนากฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นความสอดคล้อง หัวข้อที่ 4.4.1 สร้างความเสมอภาคโดยการปรับแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มี
ความทันสมัย ลดความขัดแย้งของกฎหมาย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและลดความเหลื่อมล้ า 
รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไขกฎหมายกฎหมายตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง มีการสร้างความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
ในชุมชน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นความสอดคล้อง หัวข้อที่ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจนทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่ างประเทศ โดยปรับปรุงยกเลิกกฎหมายให้มี 
ความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศ การประกอบธุรกิจ 
และการให้บริการประชาชน การออกกฎหมายใหม่ต้องมีการตรวจสอบความจ าเป็นและวิเคราะห์ผลกระทบของ
กฎหมาย มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบระยะเวลา โดยต้องมีการ
ก าหนดวิธีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ

มุ่งเน้นการสร้างกลไกทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปตามหลัก “ทวิยุทธศาสตร์” อันได้แก่ การมีกลไกทาง
กฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการมีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนา
สู่THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ

2.1 วัตถุประสงค์รวม

1) เพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นเป็นกฎหมายที่ดี มีการตรากฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

2) เพื่อให้มีการทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจ
ของประชาชน

94



2 

  3) เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ า 

  4) เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

  5) เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  6) เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย และมีกลไกช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

  7) เพื่อให้มีการจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย 

  8) เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเป็นผู้มี
ความรอบรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  9) เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อราชการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย 

  10) เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เป้าหมายรวม 

  1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

  2) กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนและไม่เป็นอุปสรรค
ตอ่การพัฒนาประเทศ 

  3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม 

  4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย 

  5) ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

3. สรุปประเด็นการปฏิรูปด้านกฎหมาย  

3.1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็นรวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี 
ผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

3.2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 

3.3 มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

3.4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.5 พัฒนากระบวนการจัดท า และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเง่ือนเวลาในการ
ตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3.6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคัญ และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

3.7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของกฎหมายค า พิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

3.8 ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

3.9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติด ต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ 

3.10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

4.1 ประเด็นปฏิรปูท่ี 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าท่ีจ าเป็นรวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย
ที่มผีลใช้บังคับแล้วเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ากฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย การก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับ
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่มผีลใช้บังคบัแล้ว 

4.2 ประเด็นปฏิรปูท่ี 2 ยกเลิกหรือปรบัปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  

กิจกรรมที่ 1 มีกลไกทบทวนกฎหมายทีล่้าสมัย หมดความจ าเป็น หรือไมส่อดคล้องกับสภาพการณ์ 

กิจกรรมที่ 2 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมแก่
 ประชาชน 

กิจกรรมที่ 3 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
 ประชาชน 

4.3 ประเด็นปฏิรปูท่ี 5 พัฒนากระบวนการจัดท า และตรวจพิจารณารา่งกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับ
เง่ือนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการจดัท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่าง
กฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจดัท าขึ้นมีความสมบูรณ์ มีการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีค าอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่าง
กฎหมายทีผ่่านการตรวจพิจารณาเป็นกฎหมายที่ดี เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของสังคม 

4.4 ประเด็นปฏิรปูท่ี 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคัญ และ 
จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
กิจกรรมที่ 5 มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

4.5 ประเด็นปฏิรปูท่ี 7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถงึกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูของกฎหมายค า พิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตคีวามกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

กิจกรรมที่ 1 รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมตคิณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา  
ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผนในการปฏบิัติราชการ
และการตีความกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้ครบถ้วนและจดัหมวดหมู่ 
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมลู 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันมาไว้ด้วยกันเพื่อสะดวกในการใช้ 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าค าอธิบายกฎหมายส าหรับกฎหมายที่มผีลบังคับใช้อยู่ 
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5. ข้อสังเกตประเด็นการปฏิรูปด้านกฎหมาย

5.1 ประเด็นปฏิรปูท่ี 3 “มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม” เห็นควรให้
คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรปูประเทศด้านสังคม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขรับไปพิจารณาด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ประเด็นปฏิรปูท่ี 4 “มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เห็นควรให้
คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รับไปพิจารณาด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ประเด็นปฏิรปูท่ี 6 “มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคญั และจัด
ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน” กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมที่ 1 และ 2 ซ้ ากัน 

5.4 ประเด็นปฏิรปูท่ี 7 “มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเขา้ใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูของกฎหมายค า พิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตคีวามกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก”และ ประเด็นปฏิรูปท่ี 9 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนตดิ ต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดย สะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ” เห็นควร
พิจารณาด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

5.5 บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อย ไมไ่ด้ระบุกรอบวงเงินท่ีชัดเจน 

5.6 มีกิจกรรม/กิจกรรมย่อย จ านวน 4 กิจกรรม ท่ีระบุใหม้ีการจดัตั้งหน่วยงานใหม่ เพิ่มเตมิหน่วยงานยอ่ย ปรับเปลีย่น
อ านาจหน้าที ่หรือมีการขอเพิ่มอัตราก าลังในส่วนราชการ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

5.7 กิจกรรม/มีกิจกรรมย่อย จ านวน 10 กิจกรรม ท่ีระบุให้มีการตั้งคณะกรรม คณะอนุกรรมการ คณะผูท้รงคุณวุฒิ และ
คณะท างานการใหม่ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าท่ีจ าเป็นรวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มผีลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น 

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผล 
อันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดท ากฎหมายเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่าง
กฎหมาย การก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการตรวจสอบความ
จ าเป็นในการตรากฎหมาย การ
รับฟงัความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการจดัท าร่าง
กฎหมาย รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 

1.1 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายด าเนินการจัดท าและเสนอร่าง
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่วกับการจัดท าร่างกฎหมาย พ.ศ. .... 
ตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อสภานิติบญัญตัิ
แหง่ชาติเพือ่พิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือ
เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

1.2 จัดท าร่างอนุบัญญัตเิพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
รองรับการปฏบิัติตามกฎหมายข้างต้น 
1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามกฎหมายข้างต้น 
โดยให้ด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ (1) จัดสัมมนาเพื่อประชาสมัพันธ์
และท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐอย่างท่ัวถึง และ (2) จัด
หลักสตูรอบรมการปฏิบัตติามกฎหมาย ผนวกไว้ในหลักสูตรอบรม
นักกฎหมายภาครัฐ 

2. จัดให้มีกลไกตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามกฎหมายในข้อ 1 โดยเฉพาะ
ในเรื่องการวิเคราะหผ์ลกระทบ 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจักรไทย 

2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการตามกฎหมายในข้อ 1 โดยให้ด าเนินการดังนี้  
(1) ระยะแรก ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาจัดตั้ง
หรือก าหนดส่วนงานระดับกองเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบ (2) ระยะ
ยาว ให้มีการพิจารณาจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ (บุคลากรประมาณ 
(50 - 100 คน) 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.3 
และ 6.6 

/  /    

2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์จดัท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
เชื่อมโยงในลักษณะของระบบกลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู
และประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจักรไทย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น 

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผล 
อันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
ในเรื่องระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การก าหนดกรอบ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหนา้ที่  
และการก าหนดโทษทางอาญา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่าง
กฎหมายหรือทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย 
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว ใหส้อดคล้อง
กับเปา้หมายของการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายตามมาตรา 
258 ค. (1) และหลักการตาม
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจักรไทย 

3.1 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการใช้ระบบอนญุาต 
ระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการ การก าหนดกรอบการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่และการก าหนดโทษทางอาญา เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการตามมาตรา 77 และมาตรา 258 ค. (1) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนามาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
เกณฑ์ที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงแนว
ทางการด าเนินการในระยะต่อไป ท้ังนี้ อาจเสนอให้มีการก าหนด
เป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติไปพลางกอ่น 
3.3 ด าเนินการยกรา่งกฎหมายที่จ าเป็นต้องตราขึ้นเพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามข้อ 3.2 (ถ้ามี) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และ
เสนอต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพจิารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยถือ
เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
3.4 จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรูแ้ละความเข้าใจในเรื่องดังกลา่ว 
โดยให้ด าเนินการเป็น 2 ส่วน (1) จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และ
ท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรฐัอย่างทั่วถึง (2) จัดท าหลักสูตร
อบรม ผนวกไว้ในหลักสตูรอบรมนกักฎหมายภาครัฐ 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 2 
ผลอันพึงประสงค์ ยกเลิกหรือปรบัปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น 

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผล 
อันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. มีกลไกทบทวนกฎหมาย 
ที่ล้าสมยั หมดความจ าเป็น 
หรือไมส่อดคล้องกับสภาพการณ ์

1.1 จัดท ากฎหมายว่าด้วยการทบทวนกฎหมายที่ลา้สมยัหรือสร้าง
ภาระแก่ประชาชน เพื่อก าหนดใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการทบทวน
กฎหมายทีล่้าสมัยหรือสร้างภาระแก่ประชาชน” (คทส.) เพื่อท า
หนา้ที่ในการศึกษาและวเิคราะห์ถงึสภาพปัญหาของกฎหมายและ
เสนอแนะใหด้ าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้(1) ทบทวนกฎหมาย 
ที่ล้าสมยั หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  
(2) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกดิความ
เหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมตอ่ประชาชน (3) ยกเลิกหรือปรบัปรุง
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
ของประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายที่ก าหนดขั้นตอนในการขออนุมตัิ 
อนุญาต ฯลฯ ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนและขั้นตอนการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.3 
และ 6.6 

/  /    

1.2 ใหโ้อนส านักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย (คปก.) มาจัดตัง้
เป็น “ส านักงานคณะกรรมการทบทวนกฎหมายที่ลา้สมยัหรือสร้าง
ภาระแก่ประชาชน” เพื่อท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการและสนับสนุน
การด าเนินการของคณะกรรมการตามข้อ 1.1 
1.3 ใหค้ณะกรรมการตามข้อ 1.1 แต่งตั้ง “คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาทบทวนกฎหมาย” ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว โดยอาจ
แต่งตั้งคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความเหมาะสม เพื่อท าหน้าที ่
ในการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ล้าสมยั โดยเริ่มจากกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นกอ่นป ีพ.ศ. 2500 เป็นล าดับแรก 
1.4 จัดให้มีหรือปรับปรุงหลักสูตรส าหรับการอบรมนักกฎหมาย
ภาครัฐ และก าหนดใหผู้้เข้ารับการอบรมจดัท ารายงานเกี่ยวกับ
ข้อเสนอในการยกเลิกหรือปรับปรงุกฎหมายที่ล้าสมยัหรือ 
สร้างภาระแก่ประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
ต้นสังกัดด้วย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น 

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผล 
อันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2. มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายทีส่ร้างภาระ หรือ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและ 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 

2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการพิจารณาศึกษากฎหมายที่มีผลเป็น
การสร้างภาระ หรือก่อใหเ้กิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน โดยให้ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ (1) ระยะแรก  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการปฏิรปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน เป็นผู้
พิจารณาเสนอแนะใหม้ีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีม่ีผลเป็น
การสร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าหรือไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน (2) ระยะยาวให้ “คณะกรรมการทบทวนกฎหมาย 
ที่ล้าสมยัหรือสร้างภาระแก่ประชาชน” ตามข้อ 1.1 เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อเนื่องจากระยะแรก โดยจดัใหม้ีกลไกเช่ือมโยงข้อมูล
การร้องเรียนจากผูม้ีส่วนเกีย่วข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมาย และภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

3. มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

3.1 จัดให้มีการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือกฎหมาย 
ที่เข้าข่ายเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินการ
ธุรกิจของประชาชน โดยประสานหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมาย
เพื่อขอให้ส่งขอ้มูลในความรับผิดชอบ และจัดเกบ็เป็นฐานข้อมลูไว้
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์)ในรูปแบบของ Licensing and e-Registry 
โดยจะต้องมีการก าหนดประเภทและรายละเอียดของข้อมูลที่จะ
จัดเก็บให้ชัดเจน โดยให้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายใน
ระยะเร่งด่วนเป็นผู้พิจารณาก าหนด 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

3.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการพิจารณากฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินการธรุกิจ
ของประชาชน 
3.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนกฎหมายหรือ
ใบอนุญาตที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการด าเนินธุรกิจ
ของประชาชน โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ (1) 
ระยะแรก ให้จัดตั้ง “คณะท างานทบทวนกฎหมายหรือใบอนุญาต 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น 

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผล 
อันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประชาชน” ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน (จ านวนไมเ่กิน 60 คน) เพื่อท าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่ได้จากการรวบรวมตามข้อ 3.1 โดยใช้เกณฑต์ามข้อ 3.2 เป็น
ข้อพิจารณาในการทบทวนความจ าเป็นและเหมาะสมของกฎหมาย
และใบอนุญาตต่าง ๆ (2) ระยะยาว เมื่อมีการจดัตั้ง “ส านักงาน
คณะกรรมการทบทวนกฎหมายทีล่้าสมัยหรือสร้างภาระแก่
ประชาชน” ตามขอ้ 4.1 แล้ว ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตอ่เนื่องจากระยะแรก 
3.4 พิจารณาจัดท าหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีม่ีผลต่อการอ านวย
ความสะดวก การลดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินการธรุกิจ โดยให้ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี ้(1) ระยะแรก 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการปฏิรปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน เป็นผู้
พิจารณาเสนอแนะใหม้ีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ข้าข่าย 
และให้มีการวบรวมรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในข่ายต้องด าเนินการเพื่อ
พิจารณาในระยะต่อไป (2) ระยะยาว ให้ “คณะกรรมการทบทวน
กฎหมายทีล่้าสมัยหรือสร้างภาระแก่ประชาชน” ตามข้อ 1.1 เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อเนื่องจากระยะแรก 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. จัดตั้ง “คณะกรรมการลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม” เพื่อพิจารณาก าหนดให้
มีมาตรการและเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที ่
ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกดิความ
เหลื่อมล้ า 

1.1 ใหม้ีการเสนอรา่งกฎหมายเพือ่ให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเปน็ธรรมในสังคม” มีอ านาจหนา้ที่ใน
การเสนอมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงให้มีการเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
ที่ไม่เป็นธรรมและก่อให้เกดิความเหลื่อมล้ าต่อคณะรัฐมนตรี และ
ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ขจัดความเหลื่อมล้ าเพื่อท าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

1.2 ใหส้ านักงานที่จัดตั้งข้ึนตามขอ้ 1.1 ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. มีกลไกทางกฎหมายในการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบ
ผู้ประกอบการที่ยังไมเ่ข้ามาใน
ระบบภาษหีรือมีแนวโนม้
หลีกเลี่ยงภาษี สร้างระบบการ
ประเมินภาษีที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม และสร้างฐานข้อมลู 
ผู้เสยีภาษีท่ีถูกต้อง 

2.1 ใหก้ระทรวงการคลังร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การจัดเกบ็ภาษีจากผู้ประกอบการที่ยังไม่
อยูใ่นระบบภาษีหรือยังเสยีภาษไีมถู่กต้อง มีความรัดกมุและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการก ากับดูแลและการตรวจสอบ
ผู้ประกอบการที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนกิส์ในการประกอบธุรกิจและ
ผู้ประกอบการที่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการใหแ้ก่ผู้ขายสินคา้หรือ 
ผู้ใหบ้ริการในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ใหก้ระทรวงการคลังด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางภาษีระหว่าง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามติและกรมศลุกากร เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลและตรวจสอบการจดัเก็บและการขอ
คืนภาษี รวมถึงใหม้ีการตั้งคณะท างานร่วมประกอบด้วยผู้แทนจาก
หนว่ยงานซึ่งมีหน้าทีเ่กี่ยวกับการจดัเก็บรายได้ (กรมสรรพากร กรม
สรรพสามติ และกรมศลุกากร) และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

เพื่อวางแผนอยา่งบูรณาการในการก ากับดูแลและตรวจสอบการเสีย
ภาษีของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ โดยด าเนินการประสานงานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าระบบ
แลกเปลีย่นขอ้มูลและการก ากับดแูลตรวจสอบการเสยีภาษี
ครอบคลมุถึงภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วย 

3. พิจารณาใหส้ิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอย่างเป็นธรรม โดยก าหนด
สิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
ที่ไม่เอื้อผูม้ีรายไดสู้งและช่วย
บรรเทาภาระให้กับผู้มรีายได้ต่ า

3.1 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับโครงสร้างภาษี โดยให้มี
การศึกษาว่าในปัจจุบัน การใหส้ิทธิยกเว้นภาษีและการลดหย่อน
ภาษีมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด มผีลกระทบต่อผู้มรีายได้ใน
ระดับที่แตกต่างในทางใดบ้าง มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับ
หลักการจดัเก็บภาษีอากรที่ดีหรือไม่รวมทั้งมีผลกระทบต่อรายได้
ของรัฐหรือไม่อยา่งไร และให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอร่าง
กฎหมายเพื่อด าเนินการให้สอดคลอ้งกับผลการศึกษาดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/ / ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

4. ก าหนดกรอบการใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจาก BOI เท่าที่จ าเป็น
ต่อการแขง่ขันของประเทศและทีม่ี
ความชัดเจน

4.1 ใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) พิจารณา
ศึกษาวา่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู้ประกอบการที่ไดร้ับ
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่โดย
เปรียบเทยีบประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้รับและรายได้ของรัฐที่
สูญเสียไป และใหค้ านึงถึงการเสยีภาษีในประเทศถิ่นที่อยู่ของผูไ้ด้รบั
การส่งเสริมการลงทุนและผูไ้ดร้ับผลประโยชน์จากผู้ที่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทุน โดยให้พิจารณาถึงหลักเกณฑภ์ายใต้อนุสัญญา
ภาษีซ้อนประกอบด้วย รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูและ
ตรวจสอบติดตามผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทุนวา่ 
มีความรดักุมและมีประสิทธิภาพหรือไม่และใหส้ านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเสนอร่างกฎหมายและร่างกฎหมาย
ล าดับรองเพื่อด าเนินการใหส้อดคล้องกับผลการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/ / ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

5. พิจารณาจดัท ากฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดให้เงินหรือ
ทรัพยส์ินของประชาชนท่ีตกค้าง
ในความครอบครองของหนว่ยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนท่ีไม่มผีู้มา
ใช้สิทธิเรียกร้อง มาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม

5.1 ใหห้นว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาวา่เงินหรือทรัพย์สินของประชาชน
ประเภทใดบ้างที่ตกค้างในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐและ
บริษัทเอกชนและเป็นเงินจ านวนเท่าใด ท้ังนี ้ให้มีการสร้างนิยามของ
“เงินหรือทรัพย์สินตกค้าง” ใหร้ัดกุม และก าหนดระยะเวลาว่าเงิน
หรือทรัพย์สินต้องอยู่ในความครอบครองของหนว่ยงานของรัฐและ
บริษัทเอกชนนานเทา่ใด จึงจะถือเป็นเงินหรือทรัพย์สินตกค้าง และ
ใหต้รวจสอบวา่ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บังคับใช้กับเงินหรือทรัพย์สิน
ตกค้างอยูแ่ล้วหรือไมเ่พื่อป้องกันการด าเนินการซ้ าซ้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/ / ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

5.2 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
เสนอร่างกฎหมายเพื่อก าหนดให้เงินหรือทรัพย์สินของประชาชน 
ที่ตกคา้งในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน
และไม่มผีู้มาใช้สิทธิเรียกร้อง โดยก าหนดให้น าเขา้กองทุนสนับสนุน
การลดความเหลื่อมล้ าเพื่อมาใช้ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

6. พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการด าเนินการปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่วกับธุรกรรมการ
ขายฝากเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากหรือ
การก าหนดสินไถ่ทีไ่ม่เป็นธรรม

6.1 พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการขายฝาก หรือจดัท ากฎหมายที่ช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัธุรกรรมการขายฝากหรือ 
การก าหนดสินไถ่ทีไ่ม่เป็นธรรมโดยน าผลการศึกษาของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/ / ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

7. พิจารณาผลักดันและพัฒนา
กฎหมายเพื่อส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อ
สังคม โดยสรา้งกลไกใหเ้กิดการท า
ธุรกิจซึ่งมีการกระจายผลก าไร
กลับสูส่ังคมหรือชุมชน

7.1 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมวสิาหกิจ 
เพื่อสังคม โดยสรา้งกลไกใหเ้กิดการท าธุรกิจและหาก าไร แตไ่ม่น า
ผลก าไรทั้งหมดมาแบ่งปนัในหมูผู่ถ้ือหุ้นและใหม้ีการกระจายผล
ก าไรกลับสูส่ังคมหรือชุมชน และให้มีการบญัญัติกฎหรือระเบยีบ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ระดมทุนให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
และเปดิชอ่งทางให้วิสาหกิจชุมชนได้แสดงความคดิเห็นต่อหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนในส่วนท่ี
วิสาหกิจชุมชนต้องการอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/ / ประเด็นปฏิรปู 
ด้านสังคม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

8. พิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อขจัดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

8.1 พิจารณาศึกษาแนวทางในการด าเนินการเพื่อขจัดความเหลื่อม
ล้ าทางด้านสาธารณสุข โดยให้มีกลไกในการสร้างความเป็นธรรม
และขจัดความเหลื่อมล้ าดังตอ่ไปนี ้(1) สนับสนุนระบบแพทย์
ทางไกล รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ค าแนะน ารักษา
เพื่อบรรเทาปญัหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  
(2) สนับสนุนการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กและการรักษาเชิงป้องกัน 
(3) จัดท าข้อมูลประชาชนด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
ประกอบการพจิารณาการเข้าถึงกระบวนการรักษาและป้องกัน 
รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/   /  ประเด็นปฏิรปู 
ด้านสาธารณสุข 

8.2 พิจารณาศึกษาแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์
กับนายจ้างที่จัดการอบรมพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อเพ่ิมทักษะ 
ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ในพื้นที ่รวมถึงก าหนดให้สิทธิประโยชน์กับบุคคลธรรมดาที่สมัครใจ
เข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะดังกล่าวข้างต้น
ดว้ย 

/   /  ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

8.3 พิจารณาทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคทั้งระบบ โดยใหม้ี
การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในปจัจุบัน และจดัท า 
กฎหมายขึ้นใหมเ่พื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมิให้ถูกเอารดัเอา
เปรียบจากผู้ประกอบการ และป้องกันการตั้งราคาสินคา้และ
คา่ธรรมเนียมทีไ่ม่เป็นธรรม ท้ังนี้ ใหพ้ิจารณาก ากับดูแลการคิด
คา่ธรรมเนียมของธนาคาร ผู้ให้บรกิารธุรกรรมทางการเงินท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน และการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการ
จัดท ากฎหมายเพื่อรองรับและก ากับดูแลการซื้อขายสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เนต็และร้านคา้ที่ไม่มสีถานประกอบการเป็น
หลักแหล่งและมาตรการแก้ไขปญัหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการขายสินค้า
และบริการในลักษณะดังกล่าว 
 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านสังคม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

8.4 พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการเพื่อรองรับการ
สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและใหม้ีการตั้งคณะท างานท่ี
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยท่ีมีต้นทุนต่ า 
พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการผ่อนปรนเกณฑ์การปล่อยกู้ใหก้ับ
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อย และการบริหารจดัการโครงการที่อยู่อาศัย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

/   /   

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 3 

- กิจกรรมที่ 1-6 และ 8.2 ควรใหค้ณะกรรมการปฏริูปด้านเศรษฐกิจรับไปพิจารณาด าเนินการ 
- กิจกรรมที่ 7 และ 8.3 ควรใหค้ณะกรรมการปฏิรูปดา้นสังคมรับไปพิจารณาด าเนินการ 
- กิจกรรมที่ 8.1 ควรใหค้ณะกรรมการปฏิรปูด้านสาธารสุขรับไปพิจารณาด าเนินการ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ก าหนดให้มีกลไกส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการ
แขง่ขันโดยอาศัยมาตรการทาง
ภาษีอากรรวมถึงจดัตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบาย
ภาษีอากรแห่งชาต ิ

1.1 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
โดยคณะอนุกรรมการจัดท าหรือปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร 
ด าเนินการปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทาง
ภาษีทั้งระบบเพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
หัวข้อท่ี 2.2.2  

/ 
 

 /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

1.2 ใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายภาษีอากร
แห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีอากรและ
จัดท าข้อแนะน าเพื่อยกรา่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

/   

2. ก าหนดให้มีส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และธุรกิจสตาร์ทอัพ 
อยา่งบูรณาการและเป็นระบบ 

2.1 พิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ.ศ. 2543 เพื่อใหม้ีการบูรณา
การอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
หัวข้อท่ี 2.2.2 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ให้ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูของผู้ประกอบธรุกิจSME โดยให้มีการลงทะเบียน
และจัดใหม้ีการจดัอันดับความน่าเช่ือถือของ SMEs ทีไ่ดม้า
ลงทะเบียน (SMEs Credit Rating Database) โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลภายนอก (เช่น ข้อมลูเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ 
จ ากัด) โดยมีการใหส้ิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความ
สนับสนุนทางด้านการเงินส าหรับ SMEs ที่ลงทะเบียนกับหน่วยงาน
เพื่อสร้างแรงจูงใจใหS้MEs เข้าร่วม นอกจากนี้ อาจพิจารณาจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยอาศัยงบประมาณจากรัฐหรือการ
ระดมทุนจากเอกชน 
 

/  /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

2.3 พิจารณาจัดตั้ง National Startup Center เพื่อรวบรวมผู้ที่มี
แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  ผู้ลงทุน และผู้สนับสนุนใหไ้ด้ท า
ความรู้จักกนัและสนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ อาจพิจารณา
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยอาศัยงบประมาณจากรัฐหรือ
การระดมทุนจากเอกชน 

/ / 

2.4 ให้ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจดัสรรเงินสนับสนุนให้แก ่SMEs จากภาครัฐ 
โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
โดยงบประมาณและการให้เงินสนบัสนุนนั้น ควรจะด าเนินการ 
โดยผ่านระบบพร้อมเพย ์(Prompt Pay) หรือระบบอเิล็กทรอนิกส ์
เพื่อใหเ้งินไปถึงมือ SMEs โดยตรง 

/ / 

2.5 ใหก้ระทรวงการคลังพิจารณาตรากฎหมายนริโทษกรรมภาษี 
โดยไม่ตรวจภาษีย้อนหลังส าหรับ SMEsเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ SMEs 
มีการปรับโครงสร้างทางภาษีและการท าบัญชีให้ถูกต้องและ 
มีมาตรฐาน 

/ / 

2.6 กระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดนโยบายให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและธนาคารของรัฐให้กูแ้ก่ SMEs ที่มีการปรับโครงสร้าง
ภาษีและมีความโปร่งใสในการท าบัญชีและการเสยีภาษีให้แกร่ัฐ 
และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาด าเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดให้แกส่ถาบันการเงินเฉพาะ
กิจและธนาคารของรัฐในการสนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs และ
สตาร์ทอัพโดยใหก้องทุนของรัฐบาลที่จัดตั้งหรือบรรษัทประกัน
สนิเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมเปน็ผู้ค้ าประกันการกู้เงินดังกล่าวใน
กรณีที่ผู้กูม้ีมาตรฐานไม่ถึงเกณฑ ์

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

2.7 ใหม้ีการจัดฝึกอบรมความรู้ทางบัญชี การเงิน การตลาด และ
การบริหาร ให้แก่ SMEs และผู้ทีม่ีความคิดจะรเิริ่มธรุกิจสตาร์ทอัพ 
โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน 
นอกจากน้ี ภายในระยะเวลา 4 ปี ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยความ
ร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาอาจพิจารณาจดัตั้งวิทยาลัยวสิาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และสตาร์ทอัพเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นสถานท่ีให้
ความรู้แก่ SMEs และสตาร์ทอัพ 

/   /  

2.8 ใหก้ระทรวงการคลังพิจารณาก าหนดนโยบาย/มาตรการทาง
ภาษีอากรเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นผูส้นับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถเข้าสูต่ลาดต่างประเทศในรูปของบริษัทประชารัฐวสิาหกิจ
เพื่อสังคมท่ีมีกลไกกฎหมายชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่บริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) และผูล้งทุนรายใหญ่ 
(High Net Worth) ส าหรับการลงทุนใน SMEs 

/   /  

2.9 ให้กระทรวงการคลังเสนอกฎหมายให้สทิธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจการไปตา่งประเทศแก่กลุ่มธรุกิจ 
SMEs ที่มีการเติบโตสูง เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลของบริษัท 
ที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ การอนุญาตให้น าคา่ใช้จ่ายในการ
ส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการออกไปลงทุนมาลดหย่อน
ภาษีไดเ้ป็น 2 เท่า เป็นต้น 

/   /  

3. ก าหนดใหม้ีกลไกในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร  
การทอ่งเที่ยวและบริการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

3.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณพ์ิจารณาเสนอร่างกฎหมาย
คุม้ครองพื้นที่เกษตรกรรม การบรหิารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร
อย่างเป็นระบบ การรักษาพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรรมไว้ให้เป็น
ฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคง รวมถึงการก าหนดเขตการใช้พืน้ท่ี
ท าการเกษตรทีเ่หมาะสม เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรอยา่งมี
ระบบ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัของภาคการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
หัวข้อท่ี 2.2.2 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

3.2 พิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย 
ผังเมืองเพื่อก าหนดใหส้ามารถจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับการ
ผลิตสินค้าท่ีเกีย่วขอ้งกับผลติผลทางการเกษตรในพื้นที่น้ันๆ เพื่อ 
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
3.3 พิจารณาทบทวนกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อปรับปรงุไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและขัดแยง้ 
โดยต้องค านึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยมีกับ
ประเทศอื่นๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งกฎหมาย
ภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
3.4 พิจารณาและผลักดันกฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผูบ้ริโภคในการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มากข้ึน 

4. ก าหนดใหม้ีกลไกปรับปรุงและ
ลดทอนอุปสรรคที่เกดิจาก
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาต 
ที่เกินความจ าเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการขอใบอนุญาตที่ซ้ าซ้อนและ
ใช้เวลานานเกินไป 

4.1 ใหค้ณะกรรมการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่เปน็อุปสรรค
เพื่อการประกอบอาชีพหรือการด าเนินธุรกิจของประชาชนใน
คณะกรรมการก ากับการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ด าเนิน
การศึกษาเพื่อลดทอนใบอนุญาตทีไ่ม่จ าเป็น และปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตให้มีกระชับ สะดวก และทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
หัวข้อท่ี 2.2.2 

/  /   ประเด็นปฏิรปู 
ด้านเศรษฐกิจ 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 4 

- ประเด็นปฏิรปูที่ 4 ควรใหค้ณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรับไปพิจารณาด าเนินการ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 5 
ผลอันพึงประสงค์ พัฒนากระบวนการจัดท า และตรวจพิจารณารา่งกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเง่ือนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ปรับปรุงกระบวนการจัดท า 
ร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
จัดท าขึ้นมีความสมบรูณ ์มีการ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีค าอธิบาย 
และข้อมลูประกอบการพิจารณา
ที่ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจ 
ได้ง่าย 

1.1 ก าหนดให้มีหรือปรับปรุงองค์ประกอบและบทบาทของ 
“คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจ ากระทรวง” โดยนอกจาก
นักกฎหมายและข้าราชการในกระทรวงแล้ว ต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ หรือ 
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีความช านาญ 
ในเรื่องดังกล่าว ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยให้มีหนา้ที่และอ านาจ 
ในการกลั่นกรองร่างกฎหมายของกระทรวง ก ากับดูแลการปฏริูป
ของกระทรวงในส่วนท่ีต้องมีกฎหมายรองรับตลอดจนพิจารณา
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือสร้างภาระแก่ประชาชน 
และประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวง เพื่อให้การพิจารณาจดัท าร่างกฎหมายหรือการปรับปรุง
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองต่อสภาพปญัหาที่เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

1.2 จัดให้มีหรือพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการร่างกฎหมายเป็น 
การเฉพาะ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมายของรัฐ ทั้งนี้ 
ในหลักสูตรการฝึกอบรมต้องก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดท า 
และเสนอร่างกฎหมายของหน่วยงานของตนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลด้วย 

/   /   

1.3 จัดท าหรือปรับปรุงคูม่ือการรา่งกฎหมายให้มคีวามครบถ้วนเพื่อ
ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการจัดท าร่างกฎหมาย 

/   /   

1.4 จัดท าหรือปรับปรุงคูม่ือหรือแนวปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตร ี

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1.5 ก าหนดให้หน่วยงานผู้เสนอร่างกฎหมายจดัท าค าอธิบาย
ประกอบร่างกฎหมาย (Explanatory memorandum) ซึ่งจะต้องมี
การอธิบายสาระส าคัญเกี่ยวกับท่ีมาของสภาพปัญหา และ
วัตถุประสงค์หรือความเป็นมาของการเสนอร่างกฎหมาย โครงสร้าง
และกลไกการด าเนินการตามร่างกฎหมาย ตลอดจนค าอธิบายร่าง
กฎหมายโดยใช้ถ้อยค าที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายที่จะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงสาระใหส้อดคล้องกับรา่งกฎหมายจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ 

/   /   

2. ปรับปรุงกระบวนการตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาเป็นกฎหมายที่ดี เป็นไป
ตามหลักสากล และสอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของสังคม 

2.1 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนนิตบิัญญัตสิ าหรับการเสนอร่าง
กฎหมายประจ าป ีเพื่อใช้เป็นกรอบส าหรับการวางแผนเสนอรา่ง
กฎหมายและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย โดยพิจารณาจัดล าดับให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น เร่งด่วนโดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ หัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

2.2 ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอรา่ง
กฎหมาย โดยก าหนดเป็นหลักการให้ชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐ 
ที่เสนอร่างกฎหมายจะต้องบูรณาการเชิงนโยบายใหไ้ด้หลักการเป็น
ที่ยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน และแก้ปัญหาความล่าช้าใน
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

/  /    

2.3 ปรับปรุงบทบาทการท าหน้าท่ีของนักกฎหมายกฤษฎีกาในการ
ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เป็นไปใน
ลักษณะของผูเ้ตรียมรายงาน/ผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
(rapporteur) โดยเน้นการท างานด้านวิชาการและการวิเคราะห์ 
ร่างกฎหมาย และมีการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศเพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายด้วย ท้ังนี้ นักกฎหมายกฤษฎีกา

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัเตรียมรา่งกฎหมาย ปรับปรุงรูปแบบ
และถ้อยค าในรา่งกฎหมาย พิจารณาความสอดคล้องของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอประเด็นเชิงหลักการต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา  
2.4 ปรับปรุงระบบการท างานของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยให้มีการวางระเบียบเกีย่วกับการท างานของนักกฎหมาย
กฤษฎีกาเพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดตัวช้ีวัดและกรอบเวลาการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนโดยพิจารณาตามลักษณะและขนาด
ของร่างกฎหมายที่รับผิดชอบ 

/  /    

2.5 จัดให้มีการสมัมนาร่วมกันระหว่างกรรมการกฤษฎีกาอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา การแบ่งภาระงานของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแต่ละคณะให้มีความเหมาะสมและไดส้ัดส่วน การก าหนด
กรอบเวลาในการตรวจพิจารณารา่งกฎหมายและให้ความเห็นทาง
กฎหมาย การก าหนดใหม้ีคณะอนกุรรมการกฤษฎีกาเพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจนการก าหนด
มาตรการรองรับส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้อง
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน 

/   /   

2.6 จัดให้มีการหารือร่วมกันระหวา่งประธานกรรมการกฤษฎีกาทุก
คณะ เพื่อให้การท าหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

/   /   

2.7 หารือร่วมกันถึงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การจดัล าดับการ
เสนอร่างกฎหมายและการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา โดย
ประสานงานให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาจัดให้
มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชกิ เพื่อให้การพิจารณาร่าง
กฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ ์

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

3. มีกลไกตดิตามตรวจสอบการ
เสนอร่างกฎหมายให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งมีกลไก
กลั่นกรองและเร่งรดัการตรวจ
พิจารณากฎหมายที่จะตราขึ้นเพื่อ
รองรับการปฏริูปประเทศ 

3.1 พิจารณาจัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการเสนอและตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายที่จะตาองตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อรองรับการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย หรือการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล เพื่อให้การ
จัดท าและพิจารณาร่างกฎหมายทีม่ีความส าคัญสามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วตามกรอบเวลาและความจ าเป็นของสถานการณ ์

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐหัวข้อท่ี 6.6 

/  /    

3.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินการตามแผนปฏริูปประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนญูก าหนดและ
ประสานให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีในการด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัตติามแผนฯ เพื่อรวบรวม
รายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทุกห้วงระยะเวลา 2 เดือน
เป็นอย่างน้อย และในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย 
ที่จะตราขึ้นเพื่อรองรับการปฏิรูปแล้ว ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งรัฐสภาเพื่อทราบด้วยว่าเป็นรา่งกฎหมายตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

/   /   

3.3 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก าหนดหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการติดตามให้มีการเสนอกฎหมายให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนญู
ก าหนด เพื่อให้มีการตรากฎหมายรองรับการด าเนินการตาม
หลักการที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้อย่างครบถ้วน และก าหนดให้มีการ
รายงานสถานะต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบอย่างน้อยทุกห้วง
ระยะเวลา 3 เดือนและให้มีการประสานข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเรง่ด่วนด้วย 

/   /   

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
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ประเด็นปฏิรูปที่ 6 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคัญ และจดัให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น
ในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย 

1.1 ในระหว่างที่ร่างกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
จัดท าร่างกฎหมายที่มสีาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย ซึ่งตราขึ้นเพื่อรองรับหลกัการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังไม่มผีลใช้บังคับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือกฎฉบับต่างๆ จดัให้มีช่องทาง
ให้ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะต้องเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก
และสามารถด าเนินการได้โดยง่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/   /   

1.2 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายหรือกฎจัดท า
รายงานประมวลความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มผูม้ีสวน
ได้ส่วนเสีย ตลอดจนปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการบังคับใช้กฎหมายเสนอ
ต่อรัฐมนตรีผูร้ักษาการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการทุก 1 ปี 

/   /   

1.3 เมื่อรัฐมนตรดี าเนินการตามขอ้ 1.2 แล้วให้น ารายงานดังกล่าว
พร้อมความเห็นส่งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป และให้มีการประกาศเผยแพรร่ายงานทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

/   /   

2. จัดให้มีกลไกเพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจดัท า
และการเสนอกฎหมายโดย
หน่วยงานของรัฐ 

2.1 ในระหว่างที่ร่างกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
จัดท าร่างกฎหมายที่มสีาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย ซึ่งตราขึ้นเพื่อรองรับหลกัการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังไม่มผีลใช้บังคับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือกฎฉบับต่างๆ จดัให้มีช่องทาง
ให้ประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

2.2 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายหรือกฎจัดท า
รายงานประมวลความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปหรือกลุ่มผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลอดจนปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการบังคับใช้กฎหมายเสนอ
ต่อรัฐมนตรีผูร้ักษาการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการทุก 1 ปี 

/   /   

1.3 เมื่อรัฐมนตรดี าเนินการตามขอ้ 1.2 แล้วให้น ารายงานดังกล่าว
พร้อมความเห็นส่งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป และให้มีการประกาศเผยแพรร่ายงานทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

/   /   

3. มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้
เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น
ในเรื่องเกี่ยวกับการจดัท าและการ
เสนอกฎหมายโดยมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

3.1 กรณีการจดัท าร่างกฎหมายทีเ่สนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งให้ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกีย่วข้องและ 
ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบโดยประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ร่างกฎหมาย 
ทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎร และวิทยุโทรทัศน/์ของรัฐสภา 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้แสดงความคิดเห็นประกอบร่างกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/   /   

3.2 ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรสรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ตามขอ้ 3.1 เพื่อประกอบการพิจารณา
ร่างกฎหมายโดยอย่างน้อยต้องสรปุวิธีการรับฟังความคดิเห็น 
จ านวนประชาชนท่ีแสดงความคิดเห็น และประเด็นความคิดเห็น 

/   /   

4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 

4.1 ใหส้ านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมายและผลการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จ โดยถือ
เป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

4.2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสรจ็  
โดยถือเป็นกฎหมายเพื่อการปฏริปูประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

/  /    

4.3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า 
และส านักงานคณะกรรมการปฏิรปูกฎหมายเตรยีมความพร้อม
หน่วยงานเพื่อท าหน้าที่รับผดิชอบภารกิจช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย 

/   /   

4.4 ส านักงานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย สถาบันพระปกเกล้า 
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เริ่มด าเนินการสนับสนุน
และช่วยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย  

/   /   

5. มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

5.1 ใหก้ระทรวงยุติธรรมด าเนินการผลักดันกฎหมายว่าด้วยยุติธรรม
ชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับ
ชุมชน และเป็นกลไกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเบื้องต้น 
ในระดับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    

5.2 ให้กระทรวงยุติธรรมจัดใหม้ีการฝึกอบรมอาสาสมัครนัก
กฎหมายประจ าท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่ประจ าในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี (องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล
ต าบล) หรือเขตการปกครองท้องที่ต าบลตามที่เห็นสมควร 

/   /   

 
หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 6 

- กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมที่ 1 และ 2 ซ้ ากัน 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 7 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมลูของกฎหมายค า พิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตคีวามกฎหมาย หรือกฎให้
ประชาชนเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. รวบรวมกฎหมาย กฎ 
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค า
พิพากษา ค าวินิจฉัย และ
ความเห็นของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผนใน
การปฏิบัตริาชการและการตีความ
กฎหมายซึ่งมผีลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้
ครบถ้วนและจัดหมวดหมูเ่พื่อ
จัดท าเป็นฐานข้อมลู 

1.1 จัดให้มีร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ รปูแบบและวิธีการในการรวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้แนวทางในการจัดท า
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
รูปแบบเดยีวกัน โดยจะต้องก าหนดให้ส่งข้อมูลใหส้ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รวบรวมต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    

1.2 ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสนอ
แผนปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปในการจัดท าฐานข้อมลูของกฎหมาย 
โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการรวบรวบรวมกฎหมาย กฎ 
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง 
ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่างๆ  
ซึ่งวางระเบียบแบบแผนในการปฏบิัติราชการและการตีความ
กฎหมายซึ่งมผีลกระทบต่อประชาชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน
และจัดหมวดหมู่เพื่อจัดท าฐานข้อมูล โดยให้เสนอแผนดังกลา่ว 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย 

2. จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ
รวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันมา
ไว้ด้วยกันเพ่ือสะดวกในการใช้ 

2.1 จัดท ากฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมาย เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อ
รวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันและอนุบัญญตัิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้
ในที่เดียวกันและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อ
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วโดยให้ถือเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรปูตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เพื่อรับผิดชอบในการจดัท าประมวลกฎหมายที่ส าคญัเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการด าเนินการ โดยพิจารณาจัดท าประมวลกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
ก่อนเป็นล าดับแรก 

3. จัดท าค าอธิบายกฎหมาย
ส าหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

3.1 ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าค าอธิบาย
ประกอบร่างกฎหมาย เพื่อให้แนวทางในการจัดท าค าอธิบายของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    

3.2 ส าหรับกฎหมายที่มีการประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนปฏริูปในการ
จัดท าค าอธิบายกฎหมาย โดยก าหนดล าดบัการด าเนินการโดย
พิจารณาด าเนินการจากกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็น
หลัก และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจนและใหเ้สนอแผน
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตร ี

4. จัดท าค าแปลกฎหมายใน
ฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ และ
ค าอธิบายกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน 

4.1 ให้มีการเร่งรัดการจดัท าค าแปลกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย
ระดับพระราชบญัญัติ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการน าร่องในช่วงแรก และ
ให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการในระยะต่อไป 
ทั้งนี้อาจมอบหมายให้นักวิชาการในคณะนติิศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัต่างๆ และนักกฎหมายในภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายแต่ละกลุ่มร่วมในการจัดท าก็ได ้

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐหัวข้อท่ี 6.6 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

5. ให้มีการเผยแพร่ให้ความรู ้
ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดย
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
รวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการ
เข้าถึงระบบฐานข้อมลูทาง
กฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

5.1 ให้กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชนโดยก าหนดให้ภารกิจในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชนเป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด) และกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) โดยประสานงาน
การด าเนินการร่วมกันกับส านักงานอัยการสูงสดุโดยต้องด าเนินการ
ในรูปแบบที่ท่ัวถึงและสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /    

5.2 ให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบตัิ
การในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยประสานงาน
การด าเนินการร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด 
5.3 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานท่ีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมี
หน้าท่ีในการให้ความรู้ทางกฎหมายในส่วนท่ีตนรับผิดชอบให้แก่
ประชาชน โดยให้ด าเนินการดังนี้ (1) จัดบุคลากรที่มีความรูต้อบ
ปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มาตดิต่อผา่นช่องทางต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง (2) จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายที่ตน
รับผิดชอบให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี (3) 
จัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลเกีย่วกับตัวบทกฎหมายที่ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจของประชาชนท่ัวไป เช่น การจัดท าอินโฟกราฟิก 
(infographic) คู่มือค าอธิบายสาระส าคญัของกฎหมายโดยการใช้
ภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย การท าวิดทีัศน์บรรยายสาระส าคัญของ
กฎหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น 

6. จัดให้มีระบบฐานข้อมูล
กฎหมายกลางของประเทศท่ีใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งทุก
หน่วยงานสามารถเชื่อมต่อถึงกัน
ผ่านระบบกลางดังกล่าวได้

6.1 ให้มีการเสนอรา่งกฎหมายวา่ด้วยรัฐบาลดิจิทลั เพื่อก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้มีฐานข้อมูลกลางในเรื่องต่างๆ  
ที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ในการอ้างอิงได้อย่างเป็นทางการ  
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการให้มีฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จะต้อง
สามารถเชื่อมต่อกันได ้

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐหัวข้อท่ี 6.6 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

โดยสะดวกและต้องวางระบบการ
เข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งาน
และมีความมั่นคงปลอดภัยในการ
เข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล 

6.2 ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท า ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศและดูแลรักษาระบบใหม้ี
ความมั่นคงปลอดภัยและชั้นของการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการ
เข้าถึง/แก้ไขข้อมูลโดยบุคคลทีไ่มม่ีอ านาจ รวมถึงการวางระบบ
เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลตา่งๆ เข้าไปจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมลูกลางได้โดยสะดวกตลอดจนจดัให้มรีะบบรบัฟัง
ความคิดเห็นหรือรบัข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ใช้ฐานข้อมูลใน
ระบบเพื่อการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

/  /    

6.3 ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้มีมติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานท่ีได้ด าเนินการ
รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และความเห็นต่างๆที่
ได้รวบรวมไว้ ส่งมารวบรวมจดัเกบ็ในระบบฐานข้อมูลเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นหรือการเข้าถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายของ
ประชาชน และเพื่อให้มรีะบบฐานข้อมูลกลางทางด้านกฎหมายทีม่ี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

/  /    

6.4 ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
กลางทางกฎหมายของประเทศ ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต ์
(application) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

/  /    

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 7 

- ประเด็นปฏิรปูท่ี 7 ควรพิจารณาด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน  

122



30 

ประเด็นปฏิรูปที่ 8 
ผลอันพึงประสงค์ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. หลักสูตรการศึกษานติิศาสตร์
ระดับปริญญาตรีผลิตบณัฑิต
นิติศาสตร์ที่มีคณุภาพท้ังด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตัิ มีความรอบรู ้
และมีคณุธรรมจริยธรรมเพื่อเป็น
นักกฎหมายที่ด ี

1.1 ก าหนดนโยบายระดับประเทศเกี่ยวกับการสร้างนักกฎหมาย 
ใหม้ีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายของการพัฒนาประเทศใหส้อดคล้องกับยุคสมยั 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
หัวข้อท่ี 3.2 

/   / 
 

  

1.2 ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งมีหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานหลักสูตรแต่งตั้ง “คณะกรรมการสภานิติศึกษาแหง่ชาต”ิ 
เพื่อจดัท านโยบายและก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษานิติศาสตร์
เพื่อน าไปสู่การสร้างนักกฎหมายของประเทศให้มีคณุภาพและ 
มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ตอบสนองต่อนโยบายของการพัฒนา
ประเทศใหส้อดคล้องกับยุคสมยั 
1.3 พัฒนาหลักสูตรและสร้างมาตรฐานการศึกษากฎหมายในระดับ
ปริญญาตรี ตลอดจนพัฒนาการเรยีนการสอน เพื่อผลิตบัณฑติ
นิติศาสตร์ที่มีคณุภาพ โดยมีองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี จารีต
ประเพณีแห่งทอ้งถิ่นและมีความเขา้ใจในทางปฏิบัติ รวมถึง มีความ
รอบรู้ทางด้านสังคมและมีคณุธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นนักกฎหมาย 
ที่ดโีดยต้องก าหนดหน่วยกิตของวชิาในภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
สง่เสริมการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจสภาพสังคมมากยิ่งข้ึน 
1.4 ใหค้ณะกรรมการสภานติิศึกษาแห่งชาติเปน็ผูด้ าเนินการจัด
กระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนนิติศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ร่วมกัน 
1.5 ก าหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานหลักสตูรของผู้เขา้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยต้องจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และไม่มีการรับรอง
เทียบโอนรายวิชาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทุก
วิชาชีพ 
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2. การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายทุกสาขาสร้างความรู ้
ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้และ
บังคับใช้กฎหมายใหเ้กิดความเป็น
ธรรมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา จัดการ
ฝกึอบรมใหแ้ก่ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
สอดแทรกหลักจรยิธรรมของนักกฎหมาย 

 /   /   

2.2 จัดท าหลักสตูรการศึกษากฎหมายต่อเนื่อง เพื่อให้นักกฎหมาย
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยในการน าไปใช้ประกอบวิชาชีพ 
2.3 หนว่ยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ จัดใหม้ีหลักสูตรอบรมให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก/ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
ประชาชนผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 9 
ผลอันพึงประสงค์ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพี่อสนับสนนุให้ประชาชนติด ต่อกับเจ้าหน้าทีผู่้บังคับใช้กฎหมายได้โดย สะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทุจริตประพฤตมิิชอบ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. จัดท าร่างกฎหมายวา่ด้วยรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดให้
หนว่ยงานของรัฐต้องจัดท าขอ้มูลในความรับผิดชอบให้เป็นฐานขอ้มลูในระบบ 
ดิจิทัล และมีระบบการให้บริการประชาชนผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  
(e-Service) รวมถึงการใหย้ื่นค าขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
การลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งก าหนดใหม้ีการบูรณาการระบบฐานขอ้มูลของรัฐให้มีความเป็น
เอกภาพและมีความสอดคล้องต้องตรงกัน โดยก าหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดท า
ข้อมูลด้านต่างๆ ใหม้ีความชัดเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ ตลอดจนครอบคลมุถึงประเด็นการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลด้วย 

 ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐหัวข้อท่ี 6.6 

/   /  ประเด็นปฏิรปูด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

2. ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกสข์องภาครัฐ  
(e-Service) ใหม้ีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจง่าย รวมทัง้มีรูปแบบ 
การน าเสนอข้อมูลฉบับภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)  
เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการทีใ่ช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร โดยออก
กฎหมายรองรับ 

 

3. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  
(e-Service) ใหส้ามารถเข้าถึงได้หลากหลายชอ่งทาง โดยสามารถใช้ได้กับระบบ
โทรศัพทม์ือถือ และระบบอื่นๆ ท่ีอ านวยความสะดวกใหป้ระชาซนสามารถใช้งานได้ 
(เช่น ระบบ kiosk, automated call center) โดยออกกฎหมายรองรับ 

 

4. ด าเนินการบรูณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดใหม้ีศูนย์กลางการแลกเปลีย่น
ทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
และในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

5. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  
(e-Service) และพัฒนาใหเ้ป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว (one-stop 
service) 
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6. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ใหเ้ป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได โดยออกกฎหมายรองรับรวมทั้งมีการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาระบบ 

 

7. พิจารณาด าเนินการลดคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับระบบยืนยันตัวบุคคลประเภทอ่ืน 
(Digital ID) และการตรวจสอบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใหม้ีคา่ใช้จ่ายที่ถูกลง 
รวมทั้งแกไ้ขกฎหมายใหศ้าลตองรบัฟังระบบดังกล่าวเปน็พยานหลักฐานได้ รวมทั้ง
การพัฒนาหรือน ามาใช้ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนและตรวจสอบ
ลายมือช่ือ โดยออกกฎหมายรองรบั 

 

8. พิจารณาด าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้โดยทั่วถึง 
ในทุกหมู่บ้าน โดยอาจเป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการในระยะยาว  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

9. ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของหนว่ยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนท่ัวไประหว่างการด าเนินการตามข้อ 1.1 - ข้อ 1.8 อย่างรอบด้าน 

 

10. วางระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายส าหรับองค์กร หรือหน่วยงานในการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยจัดให้มีการทดสอบระบบเพื่อหาขอบกพร่องในสถานการณ์ 
(Scenario) ต่างๆ รวมทั้งวิธีการแกไ้ข 

 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 9 

- ประเด็นปฏิรปูท่ี 9 ควรพิจารณาด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน  

126



34 

ประเด็นปฏิรูปที่ 10 
ผลอันพึงประสงค์ มีกลไกส่งเสรมิการบังคับใช้กฎหมายให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอัน
พึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1. มีกฎหมายว่าด้วยการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 

1.1 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายด าเนินการจดัท า
กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /   ประเด็นปฏิรปูด้าน
กระบวนการยตุิธรรม 

1.2 จัดท าร่างอนุบัญญัตเิพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
รองรับการปฏบิัติตามกฎหมายในข้อ 1.1 

2. จัดให้มีกลไกก าหนดใหส้่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมีหน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแล 
และบังคับการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิในการบังคับใช้กฎหมาย 

2.1 ก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย พิจารณาน า
เครื่องมือเทคโนโลยตี่างๆ มาใช้เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/   /  

2.2 ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการพัฒนาและสร้างความ
ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง  
การเช่ือมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย และต้องมีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นด้วย 

3. จัดท ากฎหมายเปลีย่นโทษ 
ทางอาญาที่มีการจ าคุกและปรับ 
และสามารถเปรียบเทียบเพื่อให้
คดียุตไิด้โดยให้เปลี่ยนมาตรการ
การลงโทษอาญาดังกล่าว 
เป็นโทษปรับทางปกครอง 

3.1 ก าหนดให้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายพิจารณา
บทบัญญัติที่ก าหนดโทษทางอาญาที่มีการจ าคุกและปรับ และ
สามารถเปรยีบเทียบเพื่อให้คดียุตไิด ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อท่ี 4.4.1 

/  /   

3.2 จัดท ากฎหมายเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นโทษปรับทางปกครอง 
เพื่อให้เหมาะสมกับการกระท าความผิด  

4. ก าหนดให้มีการศึกษาการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลน าจับ 
ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กฎหมายต่างๆ เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมและเป็นการป้องกันการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 

4.1 ก าหนดให้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายพิจารณา
บทบัญญัติที่มีการก าหนดสินบนและเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในการจับกุมด าเนินคดี เพื่อ
ด าเนินการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลน าจับที่ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกฎหมายต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐหัวข้อท่ี 6.6 

/  /   
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4.2 ก าหนดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐ 
ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือกฎฉบับต่างๆ รวมทั้งประชาชนท่ัวไป 
เพื่อจัดท ารายงานประมวลความคดิเห็นของกลุ่มผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายฉบับต่างๆ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย เสนอให้รัฐมนตรผีู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อพิจารณา 
สั่งการ 

หมายเหตุ * (1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ) 
 (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูปที่ 10 

- ประเด็นปฏิรปูท่ี 10 ควรพิจารณาด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยตุิธรรม 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (ประเด็นความสอดคล้อง) 

 1.1 ด้านความมั่นคง  

  1.1.1 หัวข้อ 1.1.3 การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  1.1.2 หัวข้อ 1.3.2 การผลักดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชาติให้บังเกิดเป็นรูปธรรม 

  1.1.3 หัวข้อ 1.3.3 พัฒนาประสิทธิภาพ กลไก/กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ/แนวทางการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาในการค้ามนุษย์ 

  1.1.4 หัวข้อ 1.4.1 ท าเป้าหมาย/แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.1.5 หัวข้อ 1.4.2 พัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง 

 1.2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  1.2.1 หัวข้อ 3.1.2 ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 1.3 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  1.3.1 หัวข้อ 4.2.2 สร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมทางสังคมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตส าหรับทุกกลุ่ม 

  1.3.2 หัวข้อ 4.4.1 สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 1.4 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  1.4.1 หัวข้อ 6.1.2 มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ
เป็นตัวตั้ง 

  1.4.2 หัวข้อ 6.1.3 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น และตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 

  1.4.3 หัวข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ยืดหยุ่น
คล่องตัวสูง มีขีดสมรรถนะสูง เทียบได้กับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

  1.4.4 หัวข้อ 6.4.3 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน และสร้างค่านิยมที่ดีของบุคลากรภาครัฐ 

  1.4.5 หัวข้อ 6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมให้การด าเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ีต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
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  1.4.6 หัวข้อ 6.6 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม  
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2.1 วัตถุประสงค์รวม 

 1) เพื่อให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และได้รั บหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่มี
มาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 3) เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการบังคับการตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับการ
ด าเนินการตามมาตรการอื่นแทนการถูกควบคุมตัว จ าคุก กักขัง 
 4) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจ าเลยได้รับการก าหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท า
ผิด และมีการกระท าผิดซ้ าลดลง 
 5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน  ไม่มีคดีขาดอายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง 
 6) เพื่อให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่น่าเช่ือถือและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความเป็น
อิสระ 
 7) เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 8) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 

2.2 เป้าหมายรวม 

 1) การด าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมอย่าง
รวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการด าเนินงาน แต่ละขั้นตอน 
 2) มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดีให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค และมีหลักประกันคุ้มครองสิทธิที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3) มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และน ามาตรการอื่นมาใช้
แทนการควบคุมตัว จ าคุก กักขัง 
 4) มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและมีความเป็นธรรม 
โดยมีการก าหนดโทษอาญาที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าผิด มีการกระท าผิดซ้ าลดลง พัฒนาระบบการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 5) ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในช้ันสอบสวน ช้ันไต่สวน และช้ันฟ้องคดี 
 6) ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน มีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ที่มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และเป็น
อิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีทักษะใน
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งจัดให้มีแพทย์นิติเวชที่เพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทั่วประเทศ 
 7) มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การอ านวยความยุติธรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
 8) กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์หรือแผนกคดี
พาณิชย์เพื่ออ านวยความยุติธรรมในคดีพาณิชย์ที่เป็นธรรม รวดเร็ว มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ พัฒนาสถาบัน
อนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ การบริการประชาชน และรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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3. ประเด็นปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 
 3.1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
 3.2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 3.3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
 3.4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม 
 3.5 การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 
 3.6 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุ
ความ 
 3.7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการ 
 3.8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 3.9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 3.10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

   

 4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

4.1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้า
ให้ประชาชนตรวจสอบว่าเรื่องที่ใช้บริการหรือเกี่ยวข้องด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด (Tracking and/or 
notification system)  

4.2 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปกระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาส 
ของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม  

1) กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ปรับปรุงระบบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงให้แก่ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ช้ันไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีจนถึงช้ัน
บังคับคดี 

2) กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ปรับปรุงวิธีพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยโดยใช้ระบบไต่สวนให้รวดเร็ว เรียบง่าย  
และไม่เสียค่าขึ้นศาล 

4.3 ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 กิจกรรมที่ 3 พัฒนามาตรการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยลดอุปสรรคทางภาษาและ การสื่อสาร  

4.4 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดอาญา (Non-Custodial 
Measures)  

4.5 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยน าระบบโทษปรับตามความสามารถในการช าระ 
ของผู้กระท าผิด (Day Fines System)มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

4.6 ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้การลดการกระท าผิดซ้ าเป็นเป้าหมายการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

1) กิจกรรมย่อยที่ 2.3 พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นจากการคุม
ประพฤติและผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าน้อย เช่น กฎหมายที่จ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ 
กฎหมายเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 
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2) กิจกรรมย่อยที่ 2.5 พัฒนาหลักเกณฑ์ให้ศาลก าหนดระยะเวลาจ าคุกขั้นต่ าก่อนที่จ าเลยในความผิดบางประเภท
จะมีสิทธิได้รับการลดโทษหรือพักการลงโทษและก าหนดมาตรการติดตามควบคุมผู้พ้นจากการคุมประพฤติและ
ผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าสูงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การบัญญัติกฎหมายให้มีการขึ้น
ทะเบียนผู้กระท าผิดที่เป็นอันตรายแก่สังคมซึ่งพ้นโทษแล้ว เป็นต้น 

4.7 ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม 

1) กิจกรรมย่อยที่ 7.5 ทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยในประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างโทษกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย เช่น พิจารณายกระดับการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
ขึ้นเป็นโทษ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยของสังคมมากข้ึน 

4.8 ประเด็นปฏิรูปที่ 7 กิจกรรมที่ 1 ความเช่ือมั่นในการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศเพื่อให้
ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ กล่าวโทษ ณ สถานีต ารวจแห่งใดก็ได้ เพื่อป้องกันการปฏิเสธไม่รับแจ้งความและกรณีมี
ผู้เสียหายหลายคนพนักงานสอบสวนสามารถเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อรวมคดีกันได้ 

 

5. สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม  
 5.1 มีกิจกรรม/กิจกรรมย่อย จ านวน 10 กิจกรรม ท่ีระบุให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพิ่มเตมิหน่วยงานย่อย หรือมี
การขอเพ่ิมอัตราก าลังในส่วนราชการ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.2 มีกิจกรรมย่อย จ านวน 1 กิจกรรม ท่ีระบุให้มีการตั้งคณะกรรมการใหม่ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 1  การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยติุธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยไมล่่าช้าตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน 
2)  ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. บัญญัติกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยตุิธรรมก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน โดยมรีายละเอียดให้
หน่วยปฏิบัติ รวบรวม
ขั้นตอนการด าเนินงานและ
ระยะเวลาการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก าหนด และเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ / 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ / 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2. ก าหนดให้หน่วยงานสรา้ง
ระบบการตรวจสอบและ/
หรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนตรวจสอบว่าเรื่องที่
ใช้บริการหรือเกี่ยวข้อง

 6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ / 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ด าเนินงานไปถึงขั้นตอนใด 
(Tracking and/or 
notification system) 

ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ / 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
1. 
2. 
3. 
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เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศกัยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค 
2) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทกุข้ันตอน 
3) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งไดโ้ดยเสมอภาค 
 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อ
คุ้มครองผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา 
แ ล ะ จ า เ ล ย เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการ
ปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

1 . 1  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมมีระบบการแจ้ง
สิทธิตามกฎหมายส าหรับ
ผู้เสียหายพยาน ผู้ต้องหา
และจ าเลยในทุกขั้นตอน 
ต ล อ ด จ น มี ร ะ บ บ ก า ร
รายงานความคืบหน้าทาง
คดีที่มีประสิทธิภาพให้แก่
ผู้เสียหายพยาน ผู้ต้องหา
และจ าเลย 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.2 จัดให้มีมาตรการเพื่อ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อ
ผู้เสียหายและพยานให้
เหมาะสม ครอบคลุม
และรวดเร็ว 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/   /   

1.3 จัดให้มีมาตรการเพื่อ
คุ้ ม ครองผู้ ต้ อ งหาและ
จ า เ ล ย ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม
ครอบคลุมและรวดเร็ว 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประเทศ 

 1.4 จัดให้มีทนายความ
หรือที่ปรึกษากฎหมายที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ แ ก่
ผู้ เสียหาย ผู้ต้องหาและ
จ าเลย 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 
 

/   /   

2. ปฏิรูปกระบวนวิธีพิจารณา
ความแพ่งและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ประชาชนในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม 

2.1 จัดตั้งระบบการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
คดี 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
2.2 ปรับปรุงระบบการขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึง
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวงให้แก่ประชาชนผู้
ขาดแคลนทุนทรัพยต์ั้งแต่
ช้ันไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี
จนถึงช้ันบังคับคดี 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 

/  /    

2.3 ปรับปรุงวิธีพิจารณา
คดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย
โดยใช้ระบบไตส่วนให้

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

/  /    
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11 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

รวดเร็ว เรียบง่าย และไม่
เสียค่าขึ้นศาล 

ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
2.4 จัดตั้งระบบเจา้
พนักงานคดีเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการยื่นฟ้อง 
รวบรวมพยานหลักฐาน
ไกล่เกลี่ย และสนับสนุน
การด าเนินการของศาล 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 
 

/  /    
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12 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 2.5 สร้างกลไกใหส้มาคม 
มูลนิธิหรือองค์กรเอกชนท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการให้
ความช่วยเหลือแกผู่้
เดือดร้อนเสียหายมีอ านาจ
ฟ้องคดีแทนผู้เสียหายได้
ในคดีที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชนส์าธารณะ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2.6 สร้างระบบผู้เช่ียวชาญ
ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนปรับบทบาทของ
พนักงานอัยการในการ
ฟ้องและด าเนินคดี เพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2.7 แก้ไขกฎหมายจัดตั้ง
ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี
พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก ค ร อ ง
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมทางปกครอง
ได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว 
และประหยัดยิ่งข้ึน 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/  /    

3 .  พัฒนามาตรการ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมโดยลด
อุปสรรคทางภาษาและ การ
สื่อสาร 

3.1 ก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม มี ล่ า ม อ ย่ า ง
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อขอใช้บริการ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3 . 2  จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
ประสานงานหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อ
แ บ่ ง ปั น บุ ค ล า ก ร ที่ ท า
หน้าท่ีล่าม 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 

/  /    

3 . 3  พั ฒ น า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
การประชุมทางจอภาพ 
เพื่ อ ช่วยให้บริการล่ าม
อย่างทั่วถึง 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

 
 3 . 4  พั ฒ น า ร ะ บ บ

ผู้ เ ช่ี ย วชาญและระบบ
ปร ะ ส าน ง า น ระ ห ว่ า ง
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในส่วนของการ
แปลเอกสาร 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 
 

/  /    

4 .  พั ฒ น า ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กร ะบวนการยุ ติ ธ ร รมทา ง
กายภาพ 

4.1 จัดตั้งศาลเพิ่มเติมใน
พื้นที่ห่างไกล เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4 . 2  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ น
กระบวนการยุติธรรมมี
ที่ตั้งที่ง่ายต่อการเข้าถึง ให้
มีแผนผังภายในหน่วยงาน 
โดยใช้รูปแบบและภาษาที่
เ ข้ า ใจ ง่ ายและจั ด ให้ มี
บ ริ ก า ร ช่ ว ย เหลื อผู้ ม า
ติดต่อในเบื้องต้น 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

/ / 

4 . 3  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ น
กระบวนการยุติธรรมจัด
สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ  

/ / 

4 . 4  ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ น
กระบวนกา รยุ ติ ธ ร รม
ก าหนดเวลาด าเนินงานให้
เหมาะสมกับเวลาและ
ระยะเวลาที่ประชาชนเข้า
ใช้บริการ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4.5 จัดให้มีสถานที่และ
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ส า น
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร ร ม ที่ ป ร ะ ช า ช น
สามารถติดต่อได้ง่ายและ
เชื่อมโยงกัน 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/ / 

4 . 6  พั ฒ น า ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์และแก้ไข
กฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐสู่

ความเป็นเลิศ / 6.3  
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความ

ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. พัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของประชาชนและ
ชุมชนด้านความยุติธรรม 

5.1 สร้างความรอบรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนและ
ชุมชน 
 

4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก

กลุ่มในสังคม
  / 4.2 การ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง

บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 
/ 4.3 การเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
 / 4.4 การสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

/   /   

5.2 สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมด้านความยุติธรรม
แก่ประชาชน ชุมชน และ
สังคม 

4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก

กลุ่มในสังคม
  / 4.2 การ
สร้างโอกาสการเขา้ถึง

บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 
/ 4.3 การเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
 / 4.4 การสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

/   /   

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมทุก
ขั้นตอน 

4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก

กลุ่มในสังคม
  / 4.2 การ

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุดา้น) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สร้างโอกาสการเขา้ถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 
/ 4.3 การเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
 / 4.4 การสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
1. ในกิจกรรมย่อยที่ 2.4 จัดต้ังระบบเจ้าพนักงานคดีเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการยื่นฟ้อง รวบรวมพยานหลักฐานไกล่เกลี่ย และสนับสนนุการด าเนินการของศาล  
ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
2. ในกิจกรรมย่อยที่ 4.1 จัดต้ังศาลเพ่ิมเติมในพื้นที่ห่างไกล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ควรพิจารณาความสอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 3  การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1)  ปัญหาความเหลื่อมล้ าต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง  
2)   ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาไดร้ับการปล่อยช่ัวคราวโดยไมใ่ช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น 
3)  การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตัวมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราวและแทนการจ าคุกกักขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
4) จ าเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. พัฒนามาตรการแทนการ
ควบคุมตัวผู้กระท าความผดิ
อาญา (Non-Custodial 
Measures) 

1.1 ปฏิรูปการปล่อยช่ัวคราว
ผู้ ต้ อ ง ห า ห รื อ จ า เ ล ย ใ น
คดีอาญา (1)แก้ไขกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปล่อยชั่วคราวให้การ
ขังหรือควบคุมตัวผู้ต้องหา
ท าได้เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่า
หากปล่อยไป ผู้ต้องหาหรือ
จ า เ ล ย จ ะ ห ล บ ห นี  
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรือขัดขวางการสอบสวน 
รวมทั้งแก้ไขกฎหมายให้
การฝากขังและการปล่อย
ชั่ ว ค ร า วอยู่ ใ น ขั้ น ตอน
เดียวกัน (2) เพิ่มศักยภาพ
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

การน าระบบประเมินความ
เสี่ยงและก ากับดูแลหลัง
ปล่อยชั่ วคราวที่มีความ
แม่นย าและเหมาะสมกับ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยแต่ละ
รายมาใช้ทดแทนการเรียก
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

 1.2 พัฒนากฎหมายหรือ
แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ศาล
สามารถน ามาตรการลงโทษ
อ ย่ า ง อื่ น  ( intermediate 
sanctions) เ ช่น การสั่งให้
ท างานบริการสังคม สั่งให้เข้า
รับการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น มา
บังคับใช้กับผู้กระท าความผิด
ได้โดยไม่ต้องวางโทษจ าคุก
ก่อน   

6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

1.3 พัฒนามาตรการการใช้
อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ติดตามตัวให้มีประสิทธิภาพ 
(ในการปล่อยชั่วคราวแทน
การจ าคุกกักขัง และการ
คุมประพฤติ) 

6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

2 .  ป รั บปรุ ง โ ทษปรั บ ใน
คดีอาญาโดยน าระบบโทษ
ปรับตามความสามารถในการ
ช าระของผู้กระท าผิด (Day 
Fines System)มาใช้เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า 

2.1 การแก้ไขกฎหมายเพื่อ
น าระบบโทษปรับตามรายได้
มาใช้บังคับ 

6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับฐานะและรายได้
ของผู้กระท าความผิด 

6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
3 .  พั ฒ น า แ ล ะ ห รื อ แ ก้
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
โทษปรับและการด าเนินการ
เมื่อผู้กระท าผิดผิดเง่ือนไขคุม
ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งศาลที่ให้ลงโทษอย่างอ่ืน
นอกจากการจ าคุกตามข้อ 
1.2 เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคในการบังคับโทษ 

 6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

4. ปรับปรุงระบบอุทธรณ์
ฎี กา ในคดีประ เภทต่ า งๆ 
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่
ประชาชนผู้มีอรรถคดี 

 6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ า 

 6.3 การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และ

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ / 6.6 การ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
1.  
2.  
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเปน็ธรรมในสงัคม 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม  
2) ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้นจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยตุิธรรม  
3) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษแ์ละการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
4) การกระท าผดิซ้ าลดลง 
5) การก าหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ไดส้ัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผดิ 
6) การบูรณาการฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
7) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

1 .  ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ
มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
ย า เ ส พติ ด บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ 
(evidence-based drug 
policy) 

1.1 แก้ไขกฎหมายให้มีการทบทวนการ
จ าแนกประเภทยาเสพติดและวัตถุออก
ฤทธิ์ เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของสาร
เสพติดแต่ละประเภท 
 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

 1.2 พัฒนาระบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ
และติดยาเสพติดบนพ้ืนฐานความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเสพติด
และกระบวนการหยุดใช้ยาเสพติด 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

/  /    

1.3 ด าเนินมาตรการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด (harm reduction) 
ควบคู่ไปกับการบ าบัดฟื้นฟูผู้ เสพให้
หยุดใช้ยาเสพติด 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

/  /    

1.4 ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการทบทวน
และแก้ไขกฎหมายปราบปรามผู้ค้าและ
ผู้ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะการใช้กลไก
ตลาดและกลไกราคาเพื่อลดแรงจูงใจใน
การค้ายาเสพติด ทั้งนี้ โดยพิจารณา
ประกอบกับประสบการณ์ความส าเร็จ
ในต่างประเทศและบริบทของสังคมไทย 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

 1.5 ทบทวน บัญญัติกฎหมายและสร้าง
แ น วป ฏิ บั ติ ข อ งทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น
กระบวนการยุติธรรมเพื่อจูงใจให้ผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับความช่วยเหลือหรือ
การบ าบัดฟื้นฟู 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

1.6 จัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่
เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดหรือมีข้อ
พิพาทซึ่งติดยาเสพติดได้รับการบ าบัด
ฟื้นฟูภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสม 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

1.7 แก้ไขกฎหมายและแนวทางการ
ก าหนดโทษในคดียาเสพติดให้มีความได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด
มากขึ้น 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

2. ก าหนดให้การลดการกระท า
ผิ ด ซ้ า เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.1 พัฒนาตัว ช้ีวัดด้านการลดการ
กระท าผิดซ้ า ระบบและเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ า
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมน าไปใช้อย่างเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/ / 

2.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด
ทั้งในและนอกเรือนจ า ระบบเลื่อนช้ัน
นักโทษ ลดวันต้องโทษพักการลงโทษ
และอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/ / 

2.3 พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อลด
อุปสรรคในการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้น
จากการคุมประพฤติและผู้พ้นโทษที่มี
ความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าน้อย เช่น 

4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม / 6.3 

การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

กฎหมายที่จ ากัดสิทธิในการประกอบ
อา ชีพ  กฎหมาย เ กี่ ย วกั บประ วั ติ
อาชญากรรม เป็นต้น 

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 
การปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

2.4  พัฒนาและแก้ ไขกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาเพื่อให้มีการไกล่
เ กลี่ ยหรื อยุ ติ คดี อ าญาที่ ผู้ ก ร ะท า
ความผิดมีความเสี่ยงในการกระท าผิด
ซ้ าน้อย โดยมีการถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ
ทุกขั้นตอน และให้ศาลใช้วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยหรือการคุมประพฤติกับ
ผู้กระท าผิดเพื่อป้องกันการกระท าผิด
ซ้ า 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

 2.5 พัฒนาหลักเกณฑ์ให้ศาลก าหนด
ระยะเวลาจ าคุกขั้นต่ าก่อนที่จ าเลยใน
ความผิดบางประเภทจะมีสิทธิได้รับการ
ลดโทษหรือพักการลงโทษและก าหนด
มาตรการติดตามควบคุมผู้พ้นจากการ
คุมประพฤติและผู้พ้นโทษท่ีมีความเสี่ยง

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 

/  /    
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30 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

ในการกระท าผิดซ้ าสูงที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การบัญญัติกฎหมายให้มี
การขึ้นทะเบียนผู้ กระท าผิดที่ เป็น
อันตรายแก่สังคมซึ่งพ้นโทษแล้ว เป็น
ต้น 

ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหวา่งประเทศ 

2.6 สร้างกลไกการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด้วยกัน และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมกับชุมชน สถาบันทางสังคม
และหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดการกระท า
ผิดซ้ า 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม / 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

 2.7 พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้กระท าผิด
หลังปล่อยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจให้
ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าท างาน 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม / 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

/  /    
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31 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

3. ปฏิรูประบบการก าหนดโทษ
อ า ญ า ที่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
โปร่งใส เปิดรับการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของ
ความผิดมากข้ึน 

3.1 แก้ไขกฎหมายจัดให้มีองค์กรสังกัด
ศาลยุติธรรมที่มีภารกิจโดยตรงในการ
จัดท าแนวทางการก าหนดโทษอาญา 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดโทษ
อาญาและการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการก าหนดโทษ
อาญา 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

3.2 จัดท าฐานข้อมูลการก าหนดโทษ
อาญาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
ติดตามประเมินผลการก าหนดโทษตาม
แนวทางการก าหนดโทษ และใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการก าหนดโทษของ
ศาล 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

/   /   
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32 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

3.3 องค์กรที่จัดตั้งขึ้นจัดท าร่างแนวทาง 
การก าหนดโทษอาญาโดยค านึงถึง
หลักการลงโทษอย่างได้สัดส่วน และ
หลักการใช้โทษจ าคุกเท่าที่จ าเป็น โดย
ต้องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
แนวทางดังกล่าวจากสาธารณชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

3.4 แก้ไขกฎหมายก าหนดให้มีกระบวน
พิจารณาเพื่อก าหนดโทษแยกต่างหาก
จากกระบวนพิจารณาความผิดหรือ
บริสุทธิ์ของจ าเลยโดยให้คู่ความกับ
ผู้ เสียหายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงในขั้นตอนของการก าหนด
โทษด้วย 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

 3 . 5  ก า ห น ด ก ล ไ ก ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการใช้แนวทางการก าหนด
โทษเป็นระยะโดยให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนมีส่วนร่วมใน

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม / 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 

/   /   
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33 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

กระบวนการประเมินผลด้วย ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

4 .  บู ร ณ า ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
หน่ วย ง าน ในกระบวนกา ร
ยุ ติ ธ ร รม  เ พื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจ าเลย
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ/ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 
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34 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

5. จัดตั้งหน่วยงานเจ้าพนักงาน
บั ง คั บ ท า ง อ า ญ า  ( Court 
Marshal) เพื่ อบั งคับตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลใน
คดีอาญาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น โทษปรับ โทษริบ
ทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้
หลบหนีในช้ันพิจารณา และการ
บั ง คั บ ต า ม สั ญ ญ า ป ร ะ กั น 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ
ดังกล่าว 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

6.  จัดตั้ งศาลหรือแผนกคดี
ช านัญพิเศษและมีวิธีพิจารณา
คดีที่ เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

6.1 จัดตั้งศาลคดีสิ่งแวดล้อมและมีวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตาม
เจตนารมณ์และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดอ านาจฟ้องของ
ผู้เสียหายให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้มี
วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในระหว่าง
ด าเนินคดี มีวิธีการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเข้ามาช่วยในการค้นหาความจริง 
เป็นต้น 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
 

/   /   

163



35 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

 6.2 จัดตั้งศาลคดีจราจรหรือแผนกคดี
จ ร าจ ร ในศาลยุ ติ ธ ร รม  และมี วิ ธี
พิจารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะ เช่น 
ก าหนดลักษณะคดีจราจรที่มีพฤติการณ์
ที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างร้ายแรง 
เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ให้อยู่ใน
อ านาจพิจารณาคดีของศาลเท่านั้น โดย
ใ ช้ ใบสั่ ง เ จ้ า พนั ก งานจร าจ รหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นค าฟ้องโดยไม่
ต้องสอบสวน เป็นต้น 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

6.3 เสริมสร้างศักยภาพของศาลช านัญ
พิเศษที่มีอยู่แล้ว คือ ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
ศาลล้มละลาย ศาลแรงงาน ศาลภาษี
อากร และศาลเยาวชนและครอบครัว
ให้เข้มแข็งและบ่มเพาะความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านให้มากยิ่งข้ึน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

7. พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม 

7.1 แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาภาค 
2  ความผิด  ลั กษณะ  5 ความผิ ด
เกี่ยวกับ ความสงบสุขของประชาชนให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์กร
อาชญากรรม 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

7 . 2  แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย ก า ร พนั น ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบ
การกระท าผิดที่เปลี่ยนแปลง 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

7.3 แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองและ
กฎหมายอื่ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

7.4 แก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันการ
หลบหนีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยและมิ
ให้การหลบหนีเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินคดี เช่น การก าหนดความผิด
ฐานหลบหนีการปล่อยช่ัวคราว การไม่
นับระยะเวลาหลบหนีเข้าในอายุความ 
เป็นต้น 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

 7.5 ทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ
เพื่อความปลอดภัยในประมวลกฎหมาย
อาญา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

โทษกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย เช่น 
พิจารณายกระดับการห้ามประกอบ
อาชีพบางอย่างขึ้นเป็นโทษ เป็นต้น 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน
ความปลอดภัยของสังคมมากข้ึน 

ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

7 . 6  พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
อาคาร  สถานที่  และ ทรัพย์ สิ น
เบื้องต้นส าหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน โดยให้
ภาคธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการ
รักษาความปลอดภัยและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดมาตรฐานดังกล่าว 
และก าหนดมาตรการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินสมควร 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

7.7 พัฒนาหลักเกณฑ์การก าหนดให้
ความผิดอาญาบางฐานเป็นความผิดอัน
ยอมความได้ 
 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

7.8 พัฒนามาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกันและปราบปรามการขัดขวาง 
บิดเบือนและแทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/ / 

7.9 พัฒนามาตรการในการป้องกันการ
ใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/ / 

7.10 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการริบ
ทรัพย์สินทั้ งทางแพ่งและอาญาให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้เสียหายเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/ / 

7 .11  ทบทวนและแก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม
กฎหมายว่าด้วยการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

8 .  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

8.1 จัดตั้ งหน่วยงานประสานและ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

8.2 ให้ความส าคัญกับการให้การศึกษา
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ก า ร สั ง ค ม
สงเคราะห์ และการคุ้มครองเด็กที่ยังไม่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกัน
การกระท าผิด 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม / 4.4 การสรา้ง
ความสมานฉันท์ในสังคม 

/   /   

8.3 ก าหนดนโยบายด้านเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนมาตรการบ าบัดฟื้นฟู
บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence-based policy) ใช้การ
ปร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พื่ อ ก า ห น ด

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ

... 
(1) (2) (3) 

มาตรการดูแลที่เหมาะสม ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 8.4 พัฒนาประสิทธิภาพและแก้ไข
ข้อขัดข้องในการใช้มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

8 . 5  พั ฒน า ม า ต ร ก า ร บั ง คั บ ท า ง
กฎหมายแก่ผู้จงใจไม่ช าระค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุตรตามค าพิพากษา 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   
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(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเปน็ธรรมในสังคม 
1. ในกิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ก าหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายจัดให้มีองค์กรสังกัดศาลยุติธรรมที่มีภารกิจโดยตรงในการจัดท าแนวทางการก าหนดโทษอาญา การศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการก าหนดโทษอาญาและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการก าหนดโทษอาญา  ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรช์าติ
ที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ในกิจกรรมที่ 5 จัดต้ังหน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับทางอาญา (Court Marshal) เพ่ือบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้หลบหนีในชัน้พิจารณา และการบังคับตามสัญญาประกัน รวมถึงการสนับสนนุให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ
ดังกล่าว ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ในกิจกรรมที่ 6 จัดต้ังศาลหรือแผนกคดีช านัญพิเศษและมีวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมเพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (สิ่งแวดล้อม,จราจร) 
ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

4. ในกิจกรรมย่อยที่ 8.1 จัดต้ังหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 
6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

  

170



42 
 
เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 5  การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนกังานอัยการอย่างเหมาะสม 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) การสอบสวนคดีอาญามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง โปร่งใส  
2) ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีได้รับความยตุิธรรมและหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1 .  แก้ ไ ขกฎหมาย  กฎ  และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะ
มีการสอบสวนร่วมกันระหว่าง
พนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการ และเพื่อก าหนดวิธีการ
ท างานร่วมกัน รวมทั้ง เง่ือนไข 
ขั้นตอน และการปฏิบัติระหว่าง
พนักงานอัยการและพนักงาน
สอบสวนในคดีดังกล่าว 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

2. บัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การกันผู้ร่วมกระท าความผิดเป็น
พยาน  โ ดยมี เ นื้ อ ห าก า หนด
เงื่อนไขและวิธีการในการกันผู้ร่วม
กระท าความผิดเป็นพยาน และให้
เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
พนักงานอัยการและพนักงาน
สอบสวน ทั้งให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติต่อพยานดังกล่าวตั้งแต่ต้น
จนจบคดี 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3.ปรับปรุงให้มีกลไกในการเร่งรัด
ติดตามการส่งผลการสอบสวน
เพิ่มเติม และอ านาจของพนักงาน
อัยการในการสอบสวนเพิ่มเติม 
โดยส านักงานอัยการสูงสุดและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกัน
สร้ า งกลไกหรือกระบวนการ
ดังกล่าว 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม 

1.  
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 6  การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) คดีไม่ขาดอายคุวามในช้ันสอบสวน ช้ันไต่สวน ช้ันฟ้องคด ี
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ก าหนด/ปรับปรุงระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานสอบสวนทุกฝ่าย
ให้ชัดเจน 

1.1 ปรับปรุ งระยะเวลา
มาตรฐานของหน่วยงานที่มี
ห น้ า ที่ ส อ บ ส ว น ใ น ก า ร
รวบรวมพยานหลักฐาน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

1.2 ก าหนดระยะเวลาใน
การส่งส านวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนให้แก่
พนักงานอัยการ  เพื่ อ ให้
พนักงานอัยการมีระยะเวลา
เพียงพอในการตรวจสอบ
ส านวนเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง
คดี โดยให้ส านักงานอัยการ
สู งสุ ด  ส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่
มีหน้ าที่ สอบสวนร่วมกัน
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
เหมาะสมดังกล่าว 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2. ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 

2.1 ก าหนดอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภาระงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2 . 2  ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือ
จ า เ ล ย ที่ ห ล บ ห นี ใ น ช้ั น
ส อ บ ส ว น ม า ด า เ นิ น ค ดี
ภายในอายุความ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบงัคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2.3 บูรณาการความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมรวมทั้งหน่วยงานที่
มีความรับผิดชอบในส่วน
งานนิติวิทยาศาสตร์และ
นิติ เ วช เพื่อวางแนวทาง

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่อาจ
เกิดจากการประสานงานที่
ล่ า ช้ า  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เลยกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ 
1.  
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 7  การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  
2) ผู้เสียหาย/ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษได้ที่สถานีต ารวจทุกแห่งทั่วประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ความเช่ือมั่นในการรับแจ้ง
ความของพนักงานสอบสวน 

1.1 ให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการรับค าร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยง
ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า นี
ต ารวจทั่วประเทศเพื่อให้
ผู้ เสี ยหายสามารถร้อง
ทุกข์ กล่าวโทษ ณ สถานี
ต ารวจแห่งใดก็ได้  เพื่อ
ป้องกันการปฏิเสธไม่รับ
แจ้ ง ค ว า มแ ล ะก ร ณี มี
ผู้ เ สี ย ห า ย ห ล า ย ค น
พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น
สามารถเช่ือมโยงข้อมูล
เพื่อรวมคดีกันได้ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    

2 .  ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น ก า ร
สอบสวน 
 

2.1 จัด ให้มี การ
ประเมินผลการปฏิบัติของ
พนักงานสอบสวนตามกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับ

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

/   /   
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48 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

การสอบสวน ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.2 ก าหนดให้มีกฎเกณฑ์
ห รื อ ร ะ เ บี ย บ ก า ห น ด
ห น้ า ที่ ข อ ง พ นั ก ง า น
ส อ บ ส ว น ใ ห้ ต้ อ ง แ จ้ ง
ขั้นตอนด าเนินการและ
กรอบระยะเวลาสิ้นสุดใน
กา รด า เ นิ นก าร ใน ช้ัน
สอบสวน และสิทธิหรือ
หน้าที่ของผู้เสียหายและ
ผู้ ต้ อ งห า  ร วมทั้ ง อ า ยุ
ความส าหรับคดีแต่ละ
ประเภท ให้ผู้เสียหายและ
ผู้ ต้ อ ง ห า ท ร า บ ตั้ ง แ ต่
โอกาสแรก ตลอดจนให้
ค าแนะน าการร้องทุกข์
ความผิดต่อส่ วนตั วแก่
ผู้เสียหายและให้มีสภาพ
บังคับอย่างจริงจัง กรณีที่
ไม่ปฏิบัติตาม 
 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2.3 ให้ส านักงานต ารวจ
แ ห่ ง ช า ติ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ติดตามข้อมูลคดีอาญาใน
ช้ั น ส อ บ ส ว น เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนติดตามความ
คืบหน้าคดีร้องเรียน หรือ
ร้องขอความเป็นธรรมใน
คดีดังกล่าว ตลอดจนส่ง
เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานสอบสวน
ติดตามผลการด าเนินการ 
และแจ้งผลให้ประชาชน
ท ร า บ  โ ด ย ใ ห้ ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น ร่ ว ม เ ป็ น
องค์ประกอบของศูนย์นี้
ด้วย 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

 2.4 สร้างระเบียบการ
บริหารงานบุคคล เพื่ อ
ป้องกันการแทรกแซงหรือ
ครอบง าการใช้ดุลยพินิจ
ในการท าส านวนของ
พนักงานสอบสวน จาก
ข้าราชการต ารวจฝ่ าย
บ ริ ห า ร ก า ร ค ว บ คุ ม 
ตรวจสอบ เร่งรัดส านวน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

จ ะ ต้ อ ง ก ร ะ ท า โ ด ย
ผู้บังคับบัญชาในสายงาน
ของพนักงานสอบสวน
เท่านั้น 
2.5 จัดให้มีระเบียบ
ก าหนดให้การสอบสวน
ต้ อ งมี ผู้ ปฏิ บั ติ เ ป็ นที ม
ประกอบด้วย พนักงาน
สอบสวนเป็นหัวหน้าทีม 
เจ้าหน้าที่สืบสวนฝ่ายนิติ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ผู้ ช่ ว ย
พนั ก ง านสอบสวนต่ อ
ส ถ า นี  แ ล ะ จั ด ส ร ร
ท รั พ ย า ก ร ส า ห รั บ
บริหารงานสอบสวนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

 2.6 ปรับปรุงกฎหมาย
หรื อ ร ะ เบี ยบ  ว่ า ด้ ว ย
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ส อ บ ส ว น  ใ ห้ มี
ค่ า ต อ บ แ ท น  มี สิ ท ธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการ
ที่มากพอที่จะให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างมี เกียรติ
แ ล ะ ศั ก ดิ์ ศ รี  เ มื่ อ

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

/   /   
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51 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เทียบเคียงกับหน่วยงาน
อื่ น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.7 จัดอัตราก าลัง
พนั ก ง าน สอ บส วน ให้
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น
ส อ บ ส ว น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมกับปริมาณงาน
ของแต่ละสถาน ี

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

 2.8 ปรับปรุงระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารง
ต า แ ห น่ ง พ นั ก ง า น
สอบสวน และระบบการ
ประ เมิ นผล เพื่ อ เ ลื่ อ น
ต า แ ห น่ ง สู ง ขึ้ น ข อ ง

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พนักงานสอบสวน ให้
พิ จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ตลอดจน
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ฝึกอบรมเพื่อให้พนักงาน
ส อ บ ส ว น มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและความ
เ ช่ี ย ว ช า ญ  ใ น ก า ร
สอบสวนและทักษะอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.9 ให้ส านักงานอัยการ
สู ง สุ ด จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น
ฝึกอบรมการสอบสวน
และการว่าความช้ันสูง
เ พื่ อ ฝึ ก อบร ม เพิ่ ม พู น
ทักษะประสบการณ์ สร้าง
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ข อ ง พ นั ก ง า น
อัยการ และการบูรณา
การการพัฒนาความรู้ด้าน
การสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนของหน่วยงาน
อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
การสอบสวนและการ
ด าเนินคดีของพนักงาน

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

อัยการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2.10 ให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดจัดให้มีหน่วยงาน
ด าเนินงานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการวิเคราะห์
ทบทวนการท างานอย่าง
ครบถ้วนทุกขั้นตอน เช่น 
การวิเคราะห์ค าพิพากษา
ที่ตัดสินยกฟ้องหรือไม่
ตั ดสิ นตามที่ พนั ก งาน
สอบสวนได้สอบสวนและ
ที่พนักงานอัยการได้ฟ้อง
ไ ป แ ล ะ ค ดี ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ เพื่อน าไปใช้
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ท างานและการสอบสวน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/ / 

2.11 ให้ส านักงานอัยการ
สู ง สุ ด พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สอบสวนโดยปรับปรุ ง
พั ฒ น า ห น่ ว ย ง า น ที่
รับผิดชอบงานสอบสวน

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ให้มีอัตราก าลังพนักงาน
อัยการ และเครื่ องมื อ 
อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติงาน
สอบสวนอย่างเพียงพอ 
อบรมพัฒนาให้มีพนักงาน
อัยการที่เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้ านในการปฏิบั ติ ง าน
สอบสวน 
     ประสานงานเกี่ยวกับ
ก า ร ร่ ว ม ส อบ ส ว น กั บ
พนักงานสอบสวนของ
หน่วยงานอ่ืน 
     จัดให้มีระเบียบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบสวนและ
การประสานงานเกี่ยวกับ
ก า ร ร่ ว ม ส อบ ส ว น กั บ
พนักงานสอบสวนของ
หน่วยงานอ่ืน 

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมัน่ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนกังานสอบสวนและพนกังานอัยการ 

1. ในกิจกรรมย่อยท่ี 2.3 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดต้ังศูนย์ติดตามข้อมูลคดีอาญาในชัน้สอบสวนเพ่ือให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าคดีร้องเรียน หรือร้องขอ
ความเป็นธรรมในคดีดังกล่าว ตลอดจนส่งเร่ืองไปยังผู้บังคับบัญชาของพนกังานสอบสวนติดตามผลการด าเนินการ และแจ้งผลให้ประชาชนทราบ โดยให้ภาค
ประชาชนร่วมเปน็องค์ประกอบของศูนย์นี้ด้วย ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

2. ในกิจกรรมย่อยท่ี 2.7 จัดอัตราก าลังพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัปริมาณงานของแต่ละสถานี ควร
พิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3. ในกิจกรรมย่อยที่ 2.9 ให้ส านักงานอัยการสูงสุดจัดต้ังสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนและการว่าความชั้นสูงเพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะประสบการณ์ สร้างและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของพนักงานอัยการ และการบูรณาการการพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนกับพนกังานสอบสวนของหน่วยงานอื่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานการ
สอบสวนและการด าเนินคดีของพนักงานอัยการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 8  การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล  มีระบบการตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และมีอิสระอย่างแท้จริง 
2) ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3) พนักงานสอบสวนมีทักษะในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 
4) การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีมีมาตรฐาน  
5) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชเพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

1 . 1  ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายนิติ
วิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยผู้
มีความรู้ เ ช่ียวชาญด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการใช้และการช่ัง
น้ าหนักพยานหลักฐานโดยให้
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้
 
  1.1.1 ก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนางานด้ านนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศ 
  1.1.2 ให้มีการจัดท าแผน
บูรณาการการร่วมมือกันใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 
  1.1.3 พัฒนาและยกระดับ

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน
และมีความทันสมัย 
  1.1.4 พัฒนาความรู้ และ
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องให้
มี ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี ค ว า ม
ทันสมัยอยู่เสมอ 
  1.1.5 ส่งเสริมการจัดตั้งสภา
วิชา ชีพเพื่อดูแลมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  1.1.6 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพ และการควบคุ ม
คุณภาพของห้องปฏิบัติการนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของรายงาน
ผลการตรวจพิสูจน์ต่างๆ  
  1 .1 .7 ก าหนดมาตรฐาน
ก ล า ง ข อ ง ก า ร เ ก็ บ
พยานหลักฐานจากสถานท่ีเกิด
เหตุ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
ตลอดจนมาตรฐานของการ
ชันสู ต รพลิ กศพ  ก าร เ ก็ บ
หลักฐานจากศพ และการ
ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย ผู้ เ สี ย ห า ย 
ผู้ต้องหาและพยานให้เป็นไป
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ต า ม ห ลั ก ส า ก ล ร ว ม ทั้ ง
มาตรฐานในการจัดเก็บระบบ
ฐานข้อมูล 
  1 .1 .8 ก าหนดมาตรฐาน
ก ล า ง คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ โดยควรมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นระยะ 
แล ะ พัฒน า ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานให้
สอดคล้ อ งกั บคุณสมบั ติ ที่
ก าหนด 
1 . 2  ก า ร จั ด ตั้ ง ห รื อ ป รั บ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ห น่ ว ย ง า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้หน่วยงาน
แ ล ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ มีความเป็นอิสระ 
ปลอดจากการแทรกแซง และ
มีอ านาจหน้าท่ีในการเข้าตรวจ
สถานที่ เกิดเหตุทุกคดี และ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุก
ช้ิ น ที่ พ บ  ต ล อ ด จ น ต ร ว จ
วิเคราะห์และประมวลผลจาก
พยานหลักฐานทั้งหมดที่มีท า
ร า ย ง า น เ ส น อ พ นั ก ง า น
สอบสวน 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.3 การก าหนดค่าตอบแทน
พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ได้รับตามระดับ
ความเ ช่ียวชาญ เพื่ อสร้าง
แรงจูงใจให้มีบุคลากรท างาน
ส าย นี้ เ พิ่ ม ม ากขึ้ น โ ด ย ให้
ค านึ ง ถึ งค่ า ตอบแทนของ
วิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
เช่น แพทย์นิติเวชกับแพทย์ใน
สาขาอ่ืน 

6.4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการและมีความ 

เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

 1.4 การจัดท างบประมาณใน
ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ข อ ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของประเทศ เพื่อสนับสนุน
ง านนิ ติ วิ ท ย าศ าสตร์ ใ ห้ มี
ศักยภาพและคุณภาพเพียงพอ
รองรับคดีจากทุกท้องที่ทั่ ว
ประเทศ และท างานแล้วเสร็จ
สอดคล้ อ งกั บก รอบ เ วล า
มาตรฐานของการสอบสวน 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.5 การก าหนดลักษณะของ
พยานหลักฐานที่ต้องรวบรวม
เข้าสู่ส านวนในแต่ละประเภท
คดี เพื่อมิให้มีพยานหลักฐาน
ส าคัญชิ้นใดถูกละเลยไป 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    

 1.6 การเข้าตรวจและการเก็บ
พยานหลักฐานจากสถานท่ีเกิด
เหตุ และการจัดระเบียบ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยใน
สถานที่ เกิด เหตุ  ตลอดจน
วิ ธี ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า
พยานหลักฐานหรือของกลาง
ในคดี 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    

2 .  ฝึ ก อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ข อ ง
พนักงานสอบสวนให้มีความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
และพยานหลักฐานในที่เกิด
เหตุหรือที่พบอย่างเหมาะสม 
รอการตรวจพิสูจน์ต่อไป หรือ
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็
สามารถเก็บหลักฐานอย่าง
ถูกต้องตามหลักได้ตลอดจน
ปรั บปรุ งกฎหมาย เพื่ อ ให้

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พนักงานสอบสวนสามารถ
บังคับตรวจพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่กระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเกินสมควร 

3. พัฒนาแนวทางการรับฟัง
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

3 . 1  ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง พ ย า น
ผู้ เ ช่ี ยวชาญ และปรับปรุ ง
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและการขึ้นทะเบียน
เป็นพยานผู้เช่ียวชาญโดยจัด
ให้มีระบบการทดสอบความ
เชี่ยวชาญเป็นระยะ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

3.2  ศึ กษาวิจั ย เพื่ อพัฒนา
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ฟั ง
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 
 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

3.3 จัดให้มีการศึกษาอบรม
บุ คล ากรที่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการน าสืบและรับ
ฟั งพยานหลั กฐานทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ 
 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4 .  ปรั บปรุ งพัฒนาระบบ
นิติเวช 

4..1 ให้มีหน่วยงานหลักใน
กระทรวงสาธารณสุขที่ท า
หน้าที่สนับสนุนการท างาน
ของแพทย์ปฏิบัติ งานด้ าน
นิติ เ วช และจัดให้มี ระบบ
งบประมาณรายการเฉพาะที่
เพียงพอ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

4.2 จัดให้มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
นิติเวชทั่วถึงตามโรงพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/   /   

 4.3 ออกกฎหมายก าหนดให้
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบ
ชัดเจนในการชันสูตรพลิกศพ 
การเก็บหลักฐานจากศพและ
การตรวจร่างกายผู้เสียหาย 
พ ย า น แ ล ะ ผู้ ต้ อ ง ห า ใ น

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

/   /   

191



63 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

คดีอาญาทั่วประเทศ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
1. ในกิจกรรมย่อยที่ 1.1 การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกา รใช้

และการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. ในกิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การจัดต้ังหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีความเป็นอิสระ ปลอดจากการ

แทรกแซง และมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกคดี และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกชิ้นที่พบ ตลอดจนตรวจวิเคราะห์และประมวลผลจาก
พยานหลักฐานทั้งหมดที่มีท ารายงานเสนอพนักงานสอบสวน  ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ 9  การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การอ านวยความยุติธรรม 
2) บุคลากรในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติและค่านิยมในการบริการประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
3) การจัดระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. เสริมสร้างและพัฒนาให้
บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในกระบวนกา ร
ยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และ
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และในการประสาน
ความร่วมมือกัน 

1.1 ให้ผู้บริหารของทุก
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร รมประกาศ เป็ น
นโยบายว่าจะผลักดันให้มี
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่พึงประสงค์เพื่ออ านวย
ความยุติธรรมโดยสะดวก
รวดเร็ว 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ  

/    /  

1.2 ให้มีมาตรการขจัด
วัฒนธรรมองค์กรที่ เป็น
อุปสรรคต่อการอ านวย
ความยุติธรรมโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  เ ช่ น  ร ะ บ บ
อุปถัมภ์  วัฒนธรรมเชิง
อ า น า จ ยิ่ ง ไ ป ก ว่ า ก า ร
บริการประชาชน โดยระบุ
ว่ า ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

วัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว
เป็นความผิด 

 1.3 ให้ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมจัดให้
มีกลไกหรือกิจกรรมเพื่อ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และ
มี ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม
ร่วมมือ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  

1.4 ให้ทุกหน่วยงานใน
กระบวนกา รยุ ติ ธ ร รม
ส่ ง เสริมวัฒนธรรมการ
ท า ง านในลั กษณะการ
ประสานความร่วมมือ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  

1.5 ให้มีการศึกษาวิจัย
ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีปรับ
พฤติ ก ร รมและ เปลี่ ยน
วัฒนธรรมองค์กร 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ

หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.6 ให้มีการตรวจสอบ
กฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ขัด
ต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
หรือส่ งเสริมวัฒนธรรม
อ ง ค์ ก ร ที่ ไ ม่ ดี  แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ย ก เ ลิ ก
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ 
วิธีการเช่นนั้น 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/    /  

 1.7 การสรรหาและการ
ประเมินผลบุคลากรและ
ให้ประโยชน์ตอบแทนที่
สอดคล้อง กับวัฒนธรรม
องค์กรที่จะอ านวยความ
ยุติ ธ ร รมที่ สะดวกและ
รวดเร็ว 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.8 มีกฎหมายก าหนด
ห้ า ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
กระบวนการยุติธรรมด ารง
ต าแหน่ง ประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพอันอาจส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นใน
ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง  แ ล ะ
ก าหนดค่าตอบแทนให้
เหมาะสม 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้งของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/    /  

 1 . 9  ใ ห้ รั ฐ จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเพียงพอและ
เ ห ม า ะ ส ม  ร ว ม ทั้ ง ใ ห้
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสามารถใช้จ่ายเงิน
ค่ าธรรม เนี ยมและ เ งิน
ร า ย รั บ ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรม 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

/    /  

2 .  เส ริมส ร้างและ พัฒนา
ระบบงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 
 

2.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น
หน่วยงานและงานบริการ
ประชาชน เช่น 
  - น าระบบบันทึกภาพ

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

แ ล ะ เ สี ย ง ม า ใ ช้ ใ น ช้ั น
สอบสวนและขั้นตอนการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
  - น าระบบบันทึกภาพ
และ เสี ย งม า ใ ช้ ในกา ร
สืบพยานในช้ันศาล 

และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ / 6.6 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 2.2 มีนวัตกรรมทางการ
บ ริ ห า ร ซึ่ ง ส นั บ ส นุ น
วัฒนธรรมที่อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เช่น 
ก า หนดตั ว ช้ี วั ด ในกา ร
ปฏิบัติ งาน การจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กร การ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ  ก า ร
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (one stop 
service) การบริการ
ประชาชนโดยผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ
ก า ร ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น
ด าเนินงานบางขั้นตอน
ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานราชการ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

2.3 ส่งเสริมการใช้การ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
พัฒนาระบบการท างานใน
กระบวนการยุติธรรมและ
ให้ ค ว าม รู้ ที่ จ า เ ป็ น แ ก่
ประชาชน 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  

 2.4 ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
หลั ก ฐ าน เ ชิ งปร ะจั กษ์ 
(evidence-based) ใน
การบริหารราชการ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  

2 . 5  มี กิ จ ก ร ร ม
ประชาสัมพันธ์ ผ่ านสื่ อ
ส า ธ า ร ณ ะ ถึ ง ผ ล ก า ร
ด า เนินงาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการ และ
เรื่องที่อยู่ ในความสนใจ
ของสังคมเป็นระยะ ใน
รูปแบบและภาษาที่เข้าใจ
ง่าย 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 

และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/    /  
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(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

1.  
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เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี 10  การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ผลอันพึงประสงค์ ...  
1) ประเทศไทยมศีักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน 
2) นักธุรกิจต่างชาติเช่ือมั่นและยอมรับกระบวนการยตุิธรรมของไทย 
3) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ไดร้ับความยตุิธรรมจากการด าเนินคดีพาณิชย์ที่สะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม และมมีาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ 
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการเช่ือมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  แก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีแพ่ง
และพาณิชย์ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับหลักสากลเพื่อส่งเสริมการค้า
แ ล ะ ก า ร พ า ณิ ช ย์ ทั้ ง
ภายในประ เทศและระหว่ า ง
ประเทศ 

1.1  ปรับปรุ งบทบัญญัติ 
ในประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ า ร ณ า ค ว า ม แ พ่ ง 
ที่ เกี่ยวกับเขตอ านาจศาล
( international 
jurisdiction) เพื่อให้สอดรับ
กับหลักสากลและรองรับ
การค้าระหว่างประเทศ เช่น 
เ ข ต อ า น า จ ศ า ล ใ น ค ดี
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ข้อตกลงเลือกศาล (choice 
-of- court agreement)  
เป็นต้น 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

200
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 1.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ยอมรับและการบังคับตาม
ค า พิ พ า ก ษ า ข อ ง ศ า ล
ต่างประเทศให้ชัดเจนเพื่อ
ยกระดับความยอมรับใน
ระดับสากลต่อศาลไทยและ
ท า ใ ห้ ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

1 . 3  ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขั ด กั น แ ห่ ง ก ฎห ม าย ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    

1.4 แก้ไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับหลัก
สากลเพื่อส่งเสริมการค้า
แ ล ะ ก า ร พ า ณิ ช ย์ ทั้ ง
ภายในประเทศ และระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี
กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

/      
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สินค้าระหว่างประเทศเป็น
การเฉพาะ 

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

 1.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับคดี โดยปรับโครงสร้าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับ
คดีและจัดให้มีกลไกการขอ
คุ้มครองช่ัวคราวตั้งแต่ช้ัน
ก่อนฟ้องคดี เพื่ อยึ ดหรื อ
อายัดทรัพย์สินของจ าเลยไว้
ให้ เหลือ เพีย งพอแก่การ
บังคับคดีตลอดจนจัดให้มี
กฎหมายในการบังคับคดี
ภาครัฐเพื่อจัดให้มีหน่วยงาน
และเจ้าพนักงานเพื่อบังคับ
คดีอาญา และคดีแพ่ง หรือ
คดีปกครอง ท่ีหน่วยงานของ
รั ฐ เ ป็ น เ จ้ า ห นี้ ต า ม ค า
พิพากษาซึ่งพนักงานอัยการ
รับด าเนินคดีให้ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.6 การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

/  /    

2. จัดตั้งศาลพาณิชย์หรือแผนก
คดีพาณิชย์ในศาลยุติธรรมและมี
วิธีพิจารณาคดีพาณิชย์เป็นการ
เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพิจารณาคดีพาณิชย์ 
 

 6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

/   /   

202
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3 .  พั ฒ น า ส ถ า บั น
อนุญาโตตุลาการของประเทศไทย
ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ในระดับภูมิภาค 

3 . 1  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ท า ง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-
Arbitration) ตั้งแต่ช้ันยื่นค า
เสนอข้อพิพาท การติดตาม
สถานะของข้อพิพาท การ
ยื่นค าร้องเอกสารต่าง ๆ 
การสืบพยาน การประชุม
หารือ ตลอดจนการท าค าช้ี
ข า ด  เ พื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกแก่คู่พิพาทสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิ จและ
สังคม 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/ / 

3.2 เปิดโอกาสและส่งเสริม
ใ ห้ ช า ว ต่ า ง ช า ติ เ ป็ น
อนุญาโตตุลาการในการ
ระ งับข้ อพิพ าทระหว่ า ง
ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ
ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า บั น

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

/ / 

203
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

อ นุ ญ า โ ต ตุ ล า ก า ร ข อ ง
ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 3.3 ปรับปรุงกลไกการระงับ
ข้อพิพาทและวิธีการบริหาร
จัดการข้อพิพาทให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เช่น ทบทวนข้อบังคับ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เ ป็ น ร ะ ย ะ  ๆ  เ พื่ อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ที่
เปลี่ ยนแปลงไป ก าหนด
ข้ อ บั ง คั บ ส ถ า บั น
อนุญาโตตุลาการส าหรับคดี
ที่ มี ทุ น ท รั พ ย์ เ ล็ ก น้ อ ย 
(small claims) เป็นการ
เ ฉ พ า ะ เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
พิจารณาคดีได้รวดเร็วขึ้น มี
การบริหารจัดการข้อพิพาท
เกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  ( investor-

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ / 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

204
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

statedispute) เป็นการ
เฉพาะ เป็นต้น 

4.  น า เทคโนโลยีมาใ ช้ในการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน
และงานบริการประชาชน และมี
มาตรการสนับสนุนการใช้ระบบ
เทคโนโลยี 

4.1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ระบบการบริหารจัดการคดี
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 

4 . 2  พัฒ น า ร ะบ บก า ร
ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร ท า ง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส ร้ า ง
แรงจูงใจในการใช้ระบบ
ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร ท า ง
อิ เล็ กทรอนิกส์  จั ดให้มี
บ ริ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน ให้ ใ ช้ ร ะบบ
ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 

4 .3  พัฒนาให้มี การน า
เทคโนโลยีมาใช้ ในการ
บริการประชาชน เช่ น 
ระบบบัตรคิ วอั ต โนมั ติ 
ระบบแจ้ งขั้ นตอนการ

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 

205
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ติดต่อหน่วยงานอัตโนมัติ 
เป็นต้น 

โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 4.4 พัฒนาเว็บไซต์แต่ละ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ ร รม ให้ มี เ นื้ อห าที่ มี
ประโยชน์ต่อประชาชนใน
ส่วนกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
บริการ และหัวข้อที่อยู่ ใน
ความสนใจของสาธารณะใน
รูปแบบและภาษาที่ เ ป็น
สากลและเข้าใจง่าย 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่

ความเป็นเลิศ  

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 

 4.5 เช่ือมโยงข้อมูลภายใน
หน่ ว ย ง านแ ละ ระหว่ า ง
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย
ความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ / / 6.3 การ

ปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

/   /  บริหารราชการแผ่นดิน 

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศ 
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1. ในกิจกรรมที่ 2 จัดต้ังศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์ในศาลยุติธรรมและมีวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี
พาณิชย ์ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

2.1 การพัฒนาภาคการผลติและบริการ  
2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
2.3 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกลุม่ในสังคม 
4.2  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางสังคมอย่างท่ัวถึง  
4.3 การเสรมิสร้างพลังทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัตริาชการและมคีวามเป็นมืออาชีพ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่งประเทศ 
 

2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

     (กล่าวถึงเป้าหมายรวมของทั้งด้านการปฏิรูป) 

 2.1 วัตถุประสงค์รวม  

1) ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2) กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

3) ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลัก PDCAและที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการขับเคลื่อนประด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความ
เหลื่อมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   

 2.2 เป้าหมายรวม 
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1) มีผลิตภาพสูงข้ึน (higher productivity) 

2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงข้ึน (more competitive) 

3) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive) 

4) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (more sustainable) 

5) สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution) 

3.   ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

  3.1.1 การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity)  

1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
 2) อุตสาหกรรมการเกษตร 
3) อุตสาหกรรมอาหาร 
4) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
5) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
7) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิตัล 
8) อุตสาหกรรมการศึกษา 
9) อุตสาหกรรมสุขภาพ 
10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา  
11) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา  
12) การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13) การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data  
14) การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า 

และตลาดเสรี 
15) คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์  
16) การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
17) การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ -ความยากง่ายในการท าธุรกิจ  

3.1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional integration) 
1) Regional Integration Committee: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุม่ในภูมิภาค    
2) Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3) พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
4) Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers 
5) Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
6) ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน   
7) เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย    
8) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
9) Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 
10) Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค 

3.1.3 ระบบนิเวศน์ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
1) การจัดตั้งศูนย์กลางการวจิัยและพฒันา 
2) การปฏิรปูกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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3) การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธรุกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

3.2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
3.2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

1) การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ 
2) การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
3) การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 
4) ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming 
5) การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสญัญา 
6) การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
7) การส่งเสรมิให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
8) การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 

3.2.2  การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 
1) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน 
2) การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
3) การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) 

3.2.3 การสร้างสมดุลระดับประเทศ 
 1) การจัดตั้งส านักงานบรูณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ า 

2) การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม   
3) การประสานโครงการสวสัดิการในปัจจุบัน    
4) ระบบเงินโอนเพื่อผู้มรีายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) 
5) เงินบ านาญ 
6) การบริหารจดัเก็บภาษี   
7) ระบบภาษ ี
8) การสร้างความมั่นคงด้านท่ีดินให้กับประชาชน 
9) การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ า 

3.3 การปฏิรูปสถาบนัทางเศรษฐกิจ 
  3.3.1 ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.3.2 การปฏริูปหน่วยงานบรหิารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) 
  3.3.3 การปฏริูปสถาบันด้านการสง่เสริมผลติภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 
  3.3.4 การปฏริูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs 
 

4.  ตัวอย่างกิจกรรมส าคัญและเร่งด่วน 
   4.1.1  ประเด็นปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ในส่วนของการสร้างสมดุลระดับประเทศ  

(ประเด็นที่ 42) ได้ก าหนดให้มีการจัดต้ังส านักงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
เพื่อให้ประเทศมีกลไกการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ าด้านนโยบาย งบประมาณ และ
การด าเนินโครงการ 

4.2.2  ประเด็นปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ในส่วนของการบริหารจัดเก็บภาษี (ประเด็นที่ 
48) การน ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi-autonomous Revenue Agency: SARA) มาใช้ใน
ประเทศไทย 
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4.2.3  ประเด็นปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ในส่วนการสร้างสมดุลระดบัประเทศ (ประเด็น
ปฏิรูปท่ี 45) ได้ก าหนดใหม้ีการน า ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) มาใช้ ซึ่ง
จะสามารถจูงใจให้มีเงินได้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบภาษี และจะได้รบัเงินโอนหากมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

4.2.4 ประเด็นการปฏิรูปการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ง ส านักงานคณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ ” (ประเด็นปฏิรูปท่ี 53)  โดยรวม ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานฯ (จาก สมอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (จาก ก.อุตสาหกรรม) เข้ามาอยู่ในโครงสร้าง รวมมั้ง  
โอนย้ายหน่วยงานเฉพาะที่มีท าหน้าท่ีด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ที่ในปัจจุบันสังกัดอยู่
ในหลายหน่วยงาน (มอกช. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ) มารวมอยู่ 

  
5. ข้อสังเกตุ 
1. มีการเสนอให้จดัตั้งหน่วยงานใหม ่จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  

 จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการบรหิารการส่งเสริมผลติภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาติ” หน้าท่ี
วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาผลติภาพและการมาตรฐานของประเทศในภาพรวม และรายสาขาอย่าง
มีบูรณาการ  

 จัดตั้งหน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ 

 จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการกลางเพื่อดูแลการวิจยัพัฒนาของประเทศ  

 จัดตั้งหน่วยงานตัวแทนอนุมัตสิิทธิ (licensing agency) ในการให้สทิธิ ก าหนดระเบยีบ และมาตรฐานท่ี
หน่วยงานเอกชนต้องปฏิบัติตามในการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 

 จัดตั้ง บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าของเพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ท่ีมีภารกิจเชิง
ธุรกิจ 

2.  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแผนปฏิรปูตาม มาตรา 7 พบว่า กิจกรรมการปฏริูปส่วนใหญ่ยังขาดการระบุงบประมาณที่
ชัดเจน หรือเป็นการก าหนดงบประมาณในเบื้องต้นซึ่งยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงาน 

3. ประเด็นปฏิรูปบางส่วนได้มีการเริ่มด าเนินการโดยภาครัฐแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ
ในช่วงก่อนหน้า เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยภายใต้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเด็น
ปฏิรูปเรื่องระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) ที่มุ่งจูงใจให้ผู้มีเงินได้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบ 
ภาษี เป็นต้น   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 การปฏิรูปอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการด าเนินการของแผนด้านการบริการ 

2) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย 
3) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการของภูมิภาค CLMV 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ปฏิรูปหน่วยงาน
ท่องเที่ยว 

1.1 ปรับบทบาทการ
ท างานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/     ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 1.2 ก าหนด
กระบวนการท างานกับ
คณะกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติใน
การอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/    /   

2. วางยุทธศาสตร์และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวตาม
ประเภทกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเฉพาะ 
(Customer-segment 
specific plan) 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

3. Big data แพลตฟอรม์
จองที่พักกลางและสื่อสังคม

3.1 เก็บข้อมูลส าคญั
ของนักท่องเที่ยว 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

213



หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ออนไลน ์ 6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ 

 3.2 แพลตฟอร์มจองที่
พักออนไลน์กลาง:
พัฒนาเครื่องมือในการ
จองที่พักและการ
ท่องเที่ยวในประเทศ
แบบออนไลน์ (Online 
Booking) 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ 

/    /  

 3.3 การน า Big data 
มาใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
(Campaign) ในสื่อ
ดิจิทัล และสังคม
ออนไลน ์

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและการ
อ านวยความสะดวกของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลศิ 

/    /  

หมายเหต:ุ งบประมาณเบื้องต้น 4,023 ล้านบาท  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 

ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 การปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตร 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการด าเนินการของอุตสาหกรรมการเกษตร 

2) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย 
3) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรของภูมิภาค CLMV 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ปฏิรูปบทบาทงาน
พัฒนาการเกษตร 

1.1 ก าหนดบทบาท
และความรับผดิชอบใน
การขับเคลื่อนงาน
พัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

 1.2 ข้อมูลของตลาด 
โซนนิ่งและเครื่องมือ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้
ข้อมูลของตลาด การ
ท าโซนนิ่งและ
สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิม่ของ
กระบวนการผลติเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/    /   

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร 

2) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
3) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมภิาค CLMV 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. พัฒนากระบวนการ
ท างานตามกลุ่มประเภท
อาหาร (Segmented) 
แบบบูรณาการ 

1.1 การก าหนดกลุ่ม
อาหารเป้าหมาย และ
ด าเนินการขับเคลื่อน
องค์ประกอบของ
แผนงานตามกลุ่ม
ประเภทอาหารเฉพาะ 
และพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อน 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/  /    

2. ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์
อาหารมลูค่าสูง 

2.1 เพิม่มลูค่าเฉลีย่ของ
อาหารภายในประเทศผา่น
มาตรการหรือการให้
สิ่งจูงใจ(Incentivized 
schemes) ในการผลิต
ผลติภณัฑ์อาหารมลูคา่สูง 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/  /    

3. ประชาสัมพันธ์กลุม่
อาหารไทยเป้าหมาย 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 13,832.7 ล้านบาท/ปี
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 การปฏิรูปอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของเศรษฐกิจชีวภาพไทย 

2) การพัฒนาและน ามาใช้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพในระดับภูมิภาครวมไปถึงการบูรณาการโซ่อุปทาน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. บูรณาการอตุสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับ
การเกษตรและการผลิต
อาหาร 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/  /    

2. มาตรการพัฒนาระบบ
นิเวศน์ของธุรกิจชีวภาพ 

2.1 มาตรการส่งเสริม
ความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ
ยกระดับอุปทานและ
การผลิตผ่านการ
ส่งเสริมความต้องการ
ของผลิตภณัฑ์ชีวภาพ 
การสนับสนุนทางการ
คลัง และการจัดซื้อจดั
จ้างของภาครัฐ เป็นต้น 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/  /    

 2.2 มาตรการส่งเสริม
ลงทุนใน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/  /    

 2.3 พัฒนานโยบาย
สนับสนุนในการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบนิเวศน์รองรับ

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/  /    

217



หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 2.4 จัดตั้งหน่วยงาน

สนับสนุนครบวงจร 
(One stop 
facilitation center) 
ในการสนับสนุนการ
ให้บริการส่วนกลาง 
(Centralized service 
platform) กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ 

218



หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 

2) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค CLMV 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. มาตรการกระตุ้นการ
ผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

2. ส่งเสรมิการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

3. มาตรการกระตุ้นความ
ต้องการยานยนตไ์ฟฟ้า 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

 
หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท / ป ี
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 การปฏิรูปอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย 

2) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของภูมิภาค CLMV 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างชาติในกลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

1.1 จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษาความ
ต้องการและสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มนักลงทุน 
ในการรองรับการลงทุน
ขนาดใหญ ่

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

 1.2 จัดท ามาตรการ
ดึงดูดเฉพาะ 
(customized 
incentives) ส าหรับ
นักลงทุน และ
พัฒนาการให้บริการ
ด้านการขนส่ง / ลด
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

2. ส่งเสรมิกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย 

2.1 มาตรการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Matching 
investments) หรือ
มาตรการจูงใจอ่ืนๆ ใน
การยกระดับ
กระบวนการผลติผ่าน

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
 

/    /  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ และการ
ส่งเสริมการผลติ
อัตโนมัต ิ

 2.2 แผนยกระดับการ
ผลิตและแรงงาน 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 การปฏิรูปอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

2) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของภมูิภาค CLMV 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. พัฒนาศักยภาพด้าน 
ดิจิทัล 

1.1 หลักสูตรอบรม
อุตสาหกรรมดิจิทัล 
สนับสนุนศักยภาพ
สถานฝึกอบรม และ
ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัล
โดยสนับสนุนผ่าน
โครงการ e-
government 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

 
หมายเหตุ: วงเงินงบประมาณ 1,563 ล้านบาท / ปี 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 การปฏิรูปอุตสาหกรรมการศึกษา 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการการศึกษา 

2) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศไทย 
3) ใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมการศึกษา 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. การส่งเสริมความ
ต้องการเรียน: สร้างความ
ต้องการต่ออุตสาหกรรม
การศึกษา 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 
 

/    /  

2. มาตรการพัฒนา
ศักยภาพการสอน:พัฒนา
ศักยภาพในการให้
การศึกษา 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 
 

/    /  

3. จัดตั้งหน่วยงานตัวแทน
อนุมัติสิทธิ (licensing 
agency) ในการให้สิทธิ 
ก าหนดระเบียบ และ
มาตรฐานที่หน่วยงาน
เอกชนต้องปฏิบัติตามใน
การฝึกอบรมด้าน
อาชีวศึกษาส าหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/  /   บริหารราชการ
แผ่นดิน 

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 9 การปฏิรูปอุตสาหกรรมสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย 

2) ใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. มาตรการพัฒนา
ศักยภาพและปริมาณ
ทางการแพทย์ 

1.1 มาตรการดึงดูด
บุคลากรทางการแพทย์
คุณภาพทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ผ่านมาตรการจูงใจต่างๆ 
เพื่อที่จะช่วยรองรับการ
เติบโตของความต้องการ
ของอุตสาหกรรมที่เพิม่
สูงขึ้น 

3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

 1.2 มาตรการดึงดูดผู้
ให้บริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพจาก
ต่างประเทศมาลงทุนใน
ประเทศไทย เพื่อ
ยกระดับขีดความ 
สามารถทางการแข่งขัน
ทางด้านการให้บริการใน
ตลาด เช่น คุณภาพ 
ราคา ความพร้อม และ
การเข้าถึง 

3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. การทบทวนปรับ
หลักสตูรอาชีวศึกษา 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/    /  

2. โครงการฝึกอบรม
อาชีวะต้นแบบ 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/    /  

3. การยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรอบรมอาชีวะ 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.การทบทวนหลักสตูร
มหาวิทยาลยั 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/    /  

2. พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาและงานวิจัยและ
พัฒนา 

 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/    /  

3. จัดตั้งศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษา (ดูหัวข้อย่อย 
1.2 Regional 
Integration”) 

3.1 ดึงดูดมหาวิทยาลัย
จากต่างชาติช้ันน าเข้า
มาเปิดสาขาในประเทศ
ไทย 

3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

 3.2 ดึงดูด
ศาสตราจารย์หรือ
นักวิจัยชั้นน าจาก
ต่างประเทศใหเ้ข้ามา
สอนและท าการวิจัยใน
มหาวิทยาลยัท้องถิ่น
ของไทย 

3.4 การพัฒนาและรักษา
กลุ่มผูม้ีความสามารถ
พิเศษ (Talents) 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 12 การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนบัสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. พัฒนาแผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 เตรียมการรองรับ
แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครอบคลุม
เทคโนโลยีที่จ าเป็น 
(เช่น ระบบดาวเทียม / 
GPS, เครือข่าย
อินเตอร์เนต็ความเร็ว
สูง อินเตอร์เนต็ไร้สาย) 
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ และการ
ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป็นเลศิ 

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/    /  

 1.2 ส่งเสริมการจัดหา
เงินทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชน จาก
ในประเทศและ

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/    /  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

ต่างประเทศ 
 1.3 วางระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/    /  

 
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 166.7 ล้านบาท / ปี   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 

ประเด็นปฏิรูป ที่ 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมระดับการใช้ Big data ในการประกอบธุรกจิภายในประเทศไทย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
ดูแลเรื่อง Big Data 

 6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

/   /  ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน 

2.การก าหนดมาตรฐานการ
จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล 

 6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

/   /   

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 1,813 ล้านบาท / ปี   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 14 การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขนัทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) จ ากัดผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด (monopoly) และผลกระทบอื่นๆจากต าแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งเกินไปของผู้ผลิต 

2) ขจัดมาตรการการกีดกันเพ่ือสนับสนนุให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ  
    (AFAS) 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ก าหนดแนวทางและระเบยีบ
การแข่งขันทางการคา้ 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 

/    /  

2. จัดตั้งหน่วยงานดูแลการ
แข่งขันทางการค้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/    / การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

3. เปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม 3.1 เปิดตลาดเสรีตาม
ข้อตกลง AFAS ให้
ครบถ้วน 

2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/    /  

 3.2 เปิดตลาดเสรีในกลุ่ม
ผู้ให้บริการ สุขภาพและ
การศึกษา 

2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/    /  

 
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 1,000 ล้านบาท / ปี   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 15 คณะท างานด้านการประชาสัมพนัธ(์สนบัสนุน) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) สนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ (AFAS) 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งคณะท างานประจ า
ด้านการประชาสมัพันธ์

1.1 ออกแบบโครงสร้าง
คณะท างานประจ า ที่
ประกอบไปด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยในการเป็น
แหล่งเป้าหมายของการ
ลงทุนจากต่างชาต ิ

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/ / 

1.2 วิเคราะห์จุดเด่น
และประเด็นส าคญัที่ท า
ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งเป้าหมายส าหรับ
การลงทุน ท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ได ้

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/ / 

1.3 จัดกิจกรรมเพื่อ
เข้าถึงนักลงทุน
เป้าหมาย อาทิ 
roadshow หรือ
กิจกรรมระหว่าง
ประเทศอื่นๆ โดย

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/ / 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

มุ่งเน้นไปที่
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการ
ลงทุนที่น่าสนใจของ
ประเทศ 

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 16 การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) พัฒนาระบบนิเวศน์ทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งท าให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกจิ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. เพิ่มศักยภาพให้
ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการสนับสนุนวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.1 ก าหนดนิยาม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
1.2 เพิ่มศักยภาพ
ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

2. นโยบายของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมาย 

2.1 ก าหนดนโยบาย
รองรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

การพัฒนาผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

   /   

 2.2 แก้ไขกฎหมาย
ใบอนุญาต ใบรง.4 เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายและก่อตั้ง
วิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อม 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/    /  

 2.3 ออกมาตรการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

การพัฒนาผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 17 การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ -ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนับสนนุ) 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ิมความง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ออกมาตรการเพื่อเพิม่
ระดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ : ปรับปรุง
แนวทางร่วมกับ
คณะกรรมการปฏริูป
กฎหมาย

1.1 จัดท ากระบวนการ
ทางด้านนิติบัญญัติที่มี
ประสิทธิภาพ 
1.2 ยกเลิกกฎหมายที่
ล้าสมัย 
1.3 พัฒนากลไก
กฎหมายสนับสนุน
ความเสมอภาค 
1.4 จัดท าข้อกฎหมาย
เฉพาะที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้า 
1.5 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การร่างกฏหมาย 

1.6 ระบบออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่กฏหมาย 

1.7 พัฒนาการอบรมและ
การศึกษาด้านกฏหมาย 

1.8 พัฒนาศูนย์การ
ให้บริการอิเล็กโทรนิคส ์

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/ / ด้านกฎหมาย 

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 18 Regional Integration Committee: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภมูิภาค 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือให้มีองค์กรท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภมูิภาค (Regional Integration) รวมถึงประสานและติดตามผลกับ  

    หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.จัดตั้ง Regional 
Integration 
Subcommittee หรือ
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาค ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้แทนจาก กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ NEDA BOI 
กระทรวงคมนาคม กรม
ศุลกากร สศช. ธปท. 
กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการการพัฒนา
ภาคการผลติและบริการ 

การพัฒนาระบบ กลไก 
มาตรการและความ
ร่วมมือระหว่างประทศ
ทุกระดับ 

/  /    

 
หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 19 Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของไทยและภมูิภาคอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความ

ร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม CLMV เพ่ือดึงจุดแข็งท่ีไม่เหมือนกันของแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมถึง
การดึงดูดการลงทุนจากองค์กรชัน้น าระดับนานาชาติในลักษณะทีจ่ะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ความช านาญสู่ประเทศไทยและ
ภูมิภาค เพ่ือยกระดับการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. โครงการ EEC : จัดท า
แผนแม่บทการพัฒนา EEC 
และเร่งพัฒนาพื้นที่ EEC 
รวมถึงเร่งรดัโครงการที่
ด าเนินการอยู่แล้ว 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   

2. โครงการ Agro-Food-
Bio Cluster: พัฒนา
พื้นที่คลัสเตอร์ด้าน
การเกษตร-อุตสาหกรรม
อาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Agro-Food-Bio Cluster) 
เช่นในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์และขอนแก่น 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   

3. โครงการ Hospitality 
Hub: พัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์การ
ท่องเที่ยวและ Hospitality 
ในภูมิภาคเช่นในภาคเหนือ 
ภาคใต้ และจังหวัด
อุดรธาน ี

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

4. โครงการ Healthcare 
Hub: พัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์การ
สาธารณสุข ในกรุงเทพฯ
และภมูิภาค เช่น 
ภาคเหนือ 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   

5. โครงการ Education 
Hub: พัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์
การศึกษา.ในภูมภิาค เช่น 
ภาคเหนือ 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 20 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภมูิภาค 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือให้การรวมกลุ่มกนัในระดับภูมิภาคและการสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ น ามาซ่ึงการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ๆและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ

ของไทย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. พัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค ตาม
พื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทาง
การคมนาคม 
(clusters/hubs/transport 
nodes) 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/   /   

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 21 Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพฒันา/Trading Centers/Treasury Centers 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือดึงดูดให้องค์กรระดับนานาชาติต้ังส านักงานในประเทศไทย (โดยเฉพาะในกทม. และEEC) ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการลงทุนเพ่ือการผลิต

สินค้าและบริการ โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค 
2) เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่จะท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความช านาญสูป่ระเทศไทย 
3) เพ่ือช่วยเพ่ิมการจ้างงานในระดับที่มีค่าตอบแทนสูง 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC 
ให้เป็นเมืองแห่ง Regional 
Headquarters/ศูนย์วิจัย
และพัฒนา/Trading 
Centers/Treasury 
Centers  

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/   /   

2. พัฒนามาตรการจูงใจ ท้ัง
ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี เช่น 
การอ านวยความสะดวก
ด้านการอนุญาตเข้าท างาน 
(work permit easing) 
และการปรับปรุง
กระบวนการการเข้ารับสิทธิ
ประโยชน์ (qualification 
process) ให้สะดวกขึ้น 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 
 

/   /   

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 22 Borderless Trade: ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลติตลอดจนการขนส่งสินคา้และบริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนใหเ้กิดอุตสาหกรรมเปา้หมายในระดับภมูิภาค ท่ี

สามารถลดต้นทุนการผลติได้ร้อยละ 9 – 21 และเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันทั้งของประเทศไทยและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) เพื่อให้ทั้งภูมิภาคกลายเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนสู่ประเทศไทยและภูมภิาคในระยะยาว 
3) เพื่อช่วยให้กิจกรรมทางการผลติที่ใช้แรงงานสูงกระจายไปสูภู่มิภาคไดส้ะดวกขึ้น และให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลติสินค้าและบริการในระดับทีม่ีมูลค่าสูงขึ้น 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. อ านวยความสะดวกใน
การค้าระหว่างไทยและ 
CLMV 

1.1 Customs 
Express Lane: จัดท า
ช่องทางเคลื่อนย้าย
สินค้าท่ีรวดเร็ว ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มี
ประวัตดิ ี

2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

 1.2 จัดท า One-Stop 
Service ส าหรับการขอ
ใบอนุญาต 

2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

2. พัฒนาเมืองการค้า
ชายแดน เช่น แม่สอด และ
เมืองอื่นๆ 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/   /   

3. สร้างมาตรฐานสินค้าใน
ระดับอาเซียน  

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง

/    /  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

4. แก้ไขอุปสรรคทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี ในส่วนท่ีเป็น
ข้อจ ากัดต่อการขนส่งสินค้า
ในอุตสาหกรรมเปา้หมาย 
เช่น มาตรการด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช และการปรับปรุง 
Rules of Origin  

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 23 ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายคน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค 

2) เพ่ือดึงดูดบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตสินค้าและบริการในระดับที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว การศึกษา ตลอดจนการรับบริการด้านการสาธารณสุขในภูมภิาค อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและHospitality การศึกษา และการสาธารณสุขในระดับภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางที่ส าคัญ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

1.1 ขยายการท า visa 
on arrival 

2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 

/    /  

 1.2 จัดท า Single Visa 
ส าหรับการท่องเที่ยวใน
ไทยและ CLMV 

2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 

/  /    

2. ลดขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองส าหรับผู้ทีเ่ข้ารับ
บริการสาธารณสุข 
นักเรียน/นักศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
เช่น แพทย์ วิศวกร 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 

/    /  

3. ปรับปรุงการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพให้มีความ
รวดเร็วข้ึน 

 2.1 พัฒนาภาคการผลิต
และบริการ 

/  /  /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 24 เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุม่เป้าหมาย 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือมุ่งเน้นการเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม CLMV รวมถึงจีน อินเดีย และบังคลาเทศ ซ่ึงมีบทบาทหลักในการขยายตลาดและห่วง

โซ่อุปทานสู่ระดับภูมิภาค โดยเน้นการขจัดอุปสรรค การสนับสนนุการค้าการลงทุน และการเสริมเสร้างอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดท ารายชื่อประเทศคู่
ค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยอาศยั
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
วางยุทธศาสตร์การเจรจา
การค้าตามล าดับ
ความส าคญัที่วางไว ้

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

2. เร่งรัดการเจรจาการค้า
กับบังคลาเทศ และศรลีังกา 
รวมถึงประเทศ
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่เคยมี
ข้อตกลงทางการค้าการ
ลงทุนกับประเทศไทย   

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

3. สนับสนุน RCEP  2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 25 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือใช้ที่ต้ังของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในภูมภิาคให้เป็นประโยชน์ส าหรับการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ได้มี

โอกาสขยายตลาดและ/หรือการผลิตสู่ภูมภิาค เพ่ือช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. เพิ่มอ านาจและบทบาท
หน้าท่ีของ BOI เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยขยายสู่
ภูมิภาค โดยเน้น CLMV (ใน
ลักษณะคล้าย JETRO) 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

2. จัดท ามาตรการส่งเสริม
การลงทุน ในต่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบการไทย 
ทั้งมาตรการจูงใจทาง
การเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

3. จัดตั้ง Team Thailand 
และวางกลยุทธ์การเจรจา
การค้าผ่านการมสี่วนร่วม
ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/      

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 26 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน และช่วยดึงดูดการลงทุนในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ระดับภูมิภาคที่ต้ังใจจะพัฒนา 
2) เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซ่ึงจะช่วยดึงดูดการลงทุนในเพ่ือต้ังส านักงานระดับภมูิภาค และช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 

Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภูมภิาค 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดท ารายชื่อของ
โครงการทีส่ าคัญ โดยเน้น
โครงการทีส่่งเสริมการสร้าง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ระดับภูมิภาค บนพื้นฐาน
ของการวิเคราะหต์้นทุนและ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
( economic cost-benefit 
analysis) หลักความคุ้มค่า 
(value for money)และ
ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
(financing requirement) 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

2.พัฒนาการเชื่อมโยงทาง
ถนน เช่น ถนนท่ีเชื่อมโยง
ทางหลัก (last-mile 
roads) สู่พื้นที่คลสัเตอร์
ภาคการเกษตร-อาหาร-
เศรษฐกิจชีวภาพ เช่น 
นครสวรรค์และขอนแก่น 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

3. พัฒนาการเชื่อมโยงทาง
อากาศ เช่นขยายท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต และท่าอากาศ
ยานอู่ตะเภา และเพิ่ม
เส้นทางการบิน 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

4. พัฒนาการเชื่อมโยงทาง
ราง เช่น ระหว่างไทยและ 
CLMV โดยเน้นเส้นทางที่
เชื่อมโยงแหล่งการผลิตที่
ส าคัญ เช่น ระบบรางจาก
กทม./ EEC สู่กัมพูชาและ 
โฮจิมินห์ซิตีเ้พื่อ
เชื่อมโยงคลสัเตอร์
อิเล็กทรอนิกส ์

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

5. ยกระดับท่าเรือต่างๆของ
ไทย เช่น วางบทบาทท่าเรือ
แหลมฉบัง ให้เป็นประตสูู่
ภูมิภาคอินโดจีน 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

หมายเหตุ: ไม่ระบุงบประมาณ
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 27 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงต่างๆ ในระดับ CLMVT 

2) เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการสร้างความสมัพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งไปสู่การพฒันาของภูมิภาคโดยรวม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.จัดตั้ง Platform ร่วม 
ส าหรับไทยและ CLMV เช่น
ส านักเลขาธิการ ACMECS 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

2.จัดท า ACMECS 
Connectivity Master 
Plan ซึ่งรวมถึงแผนการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในระดับ
ภูมิภาค (regional value 
chain integration) และ
แผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระหว่างประเทศ 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

3.จัดตั้ง ACMECS 
Infrastructure Fund หรือ
กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระดับภูมิภาค 

 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 28 การจัดต้ังศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
ผลอันพึงประสงค์ 1) จัดต้ังหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลการวางกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณการวิจัยพัฒนาของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศและช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของสิทธิบัตรจากงานวิจัย 
2) เพ่ิมรายจ่ายเพ่ือการวิจัยพัฒนาของภาครัฐและเอกชนการวิจยัพัฒนาเพ่ือให้มีงบวิจัยเพียงพอและมีการจัดสรรที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย 
3) ออกมาตรการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและจ านวนนักวจิัยในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งหน่วยงานและ
คณะกรรมการกลางเพื่อ
ดูแลการวจิัยพัฒนาของ
ประเทศ   

1.1 ตั้งหน่วยงานและ
คณะกรรมการท าหน้า
เป็นผู้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัย
ของประเทศและเป็นผู้
จัดสรรงบการวิจยั
พัฒนารวมของประเทศ
ให้กับหน่วยงานวิจัย
ต่างๆ 
1.2 จัดตั้งแพลตฟอร์ม
การประมูลงานวิจัยโดย
เปิดให้บริษัทเอกชน
ไทยและต่างชาติ
สามารถซื้อลิขสิทธ์ิ
งานวิจัย 

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/  /    

2. เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการ
วิจัยพัฒนา (GERD) เป็น 
2% ของจีดีพีและวาง

2.1 วางกรอบงบของรัฐ
และมาตรการกระตุ้น
การลงทุนของเอกชน 

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

/  /    
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

โครงสร้างการจดัสรรโดย
เน้นการแข่งขันโครงการ
และส่งเสรมิการท าวิจยัใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ในเชิงพาณิชย์ 

2.2 ก าหนดงบวิจัย
พัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
เป้าหมาย 
2.3 วางโครงสร้างการ
จัดสรรงบผ่านการ
แข่งขันโครงการวิจัย
โดยเพิ่มน้ าหนักให้
งานวจิัยที่สามารถจด
สิทธิบัตร หรือที่
สามารถสรา้งมูลค่าใน
เชิงพาณิชย ์
2.4 ลงทุนร่วมกับ
ภาคเอกชนใน
โครงการวิจัยหรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อให้ขนาด
และคณุภาพของงาน
การวิจัยใน
อุตสาหกรรมหรือ
เทคโนโลยีเป้าหมายได้
มาตรฐานอตุสาหกรรม
สากล 

แข่งขัน 

3. มาตรการเพิ่มคณุภาพ
และจ านวนนักวิจัย 

3.1 ออกนโยบายเพื่อ
ดึงนักวิจัยช้ันน า
ต่างชาติให้เข้ามา

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

/      
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

ท างานวิจัยในประเทศ
ไทยและดึงบริษัทช้ันน า
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเข้าร่วมจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยในไทย 
3.2 ก าหนดให้
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก
จ าเป็นต้องท างานวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชนโดย
ก าหนดให้งานวิจัยร่วม
เป็นหลักสูตรจ าเป็น 
3.3 ขยายผลโครงการ 
Talent Mobility ผ่าน
การต่อยอดงบวิจัยและ
เพิ่มการตดิตาม
ประเมินผลโครงการ 

แข่งขัน 

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ  
. 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 29 การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพ่ือให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ปรับโครงสร้างองค์กร
เพิ่มและพัฒนาบคุลากรเพื่อ
พัฒนาความสามารถของ
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/ / บริหารราชการ
แผ่นดิน 

2. ปฏิรูประเบียบรายได้
บุคลากรต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบ
สิทธิบัตร

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/ / 

3. พัฒนาระบบงานและเพิ่ม
ขีดความสามารถทางระบบ
IT เพื่อลดขั้นตอนและเวลา
ในการประมวลผล

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/ / 

4. ร่วมพัฒนาการยอมรับ
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียนและประเทศจีน

2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/ / 

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 30 การต้ังศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์และตดิตามมาตรการการส่งเสริมและลดต้นทุนในประกอบธุรกจิของสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

2) เพื่อเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีสามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งสรา้งความเชื่อถือของบริการและสินค้าของสตาร์ทอัพให้กับ
ภาคเอกชนผ่านการจัดซื้อและประเมินผลของภาครัฐ 

3) เพื่อเพ่ิมจ านวนและคณุภาพของบริษัทและบุคลากรดา้น Technology ในประเทศไทย โดยอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกจิส าหรับท้ังผู้ประกอบการ
ไทยและต่างชาติ และบริษัทร่วมลงทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. การตั้งศูนย์กลางเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและ
สเกลอัพ 

1.1 ปรับหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจเริ่มต้นหรือตั้ง
หน่วยงานใหม่เพื่อท า
หน้าเป็นผู้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนธุรกจิสตาร์ท
อัพและสเกลอัพของ
ประเทศ 
1.2 รวบรวมข้อมูลของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) ในทุก
ภาคส่วนรวมถึง
โครงการสนับสนุนของ
รัฐให้อยู่ภายใต้
แพลตฟอร์มเดียวกัน  
1.3 ให้เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายหลักของ

2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

/   /   
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

สตาร์ทอัพ เช่น ด้านค่า
เช่า ด้านระบบ IT 
กฎหมาย บญัชี เป็นต้น 

2. การสนับสนุนธรุกิจ
สตาร์ทอัพผ่านโครงการบ่ม
เพาะ (incubation) และ
การจัดซื้อของภาครัฐ 

2.1 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นกองทุนส าหรับ
ร่วมลงทุนในธุรกิจ
สตาร์ทอัพในเทคโนโลยี
เป้าหมายและบม่เพาะ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ 
2.2 จัดตั้ง 
Procurement 
Sandbox เพื่อให้รัฐ
เป็นผู้ทดลองใช้สินค้า
และบริการของสตาร์ท
อัพเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อภาคเอกชน 
 

2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

/    /  

3. สนับสนุนการแก้
กฎระเบียบและกฎหมาย
เพื่อเพ่ิมจ านวนและคุณภาพ
ของบริษัทและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีในประเทศไทย 

3.1 แก้กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อธุรกิจและบุคลากร
สตาร์ทอัพเพื่อขจัด
อุปสรรคในการเริ่มต้น
และการด าเนินธุรกิจ
สตาร์ทอัพในแตล่ะ
อุตสาหกรรม และเพื่อ

2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

/   /  ด้านกฎหมาย 
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

ดึงดูดบริษัทและ
บุคลากรสตาร์ทอัพ
ต่างชาติ 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 3.2 การปรบัปรุงข้อ
กฎหมายในดา้นการ
คุ้มครองบริษัทร่วม
ลงทุน (Venture 
Capital) ให้เป็นไปตาม
มารตราฐานสากลและ
ดึงดูดการร่วมลงทุน
ผ่านมาตรการทางภาษ ี

     / ด้านกฎหมาย 

 3.3 อนุญาตให้
นักศึกษาท่ีได้รับทุน
ของรัฐบาลในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีหรือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
สามารถชดใช้ทุนผ่าน
การท างานร่วมกับ
บริษัทสตาร์ทอัพและ

     /  
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หมายเหต:ุ   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

สเกลอัพในด้าน
นวัตกรรมในเชิงลึก 
(Deep Tech) ที่อยู่ใน
เป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศ 

หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 9,000 ล้านบาท   
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 31 การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการน้อมน าโครงการในพระราชด าริไปปฏิบัติ 
 2) ประเทศมีการพัฒนาอยา่งยั่งยืน เข้มแข็งจากฐานราก 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ขยายผลโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000  
ในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก
ลุ่มในสังคม 

/    /  

2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับ
ต าบลทั่วประเทศ และ
ฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก
ลุ่มในสังคม 

/    /   

หมายเหต:ุ  ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 32 การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่บูรณาการข้อมลูจากทุกหนว่ยงาน ในระดับแปลง เกษตรกร  และพื้นที่ท่ัวประเทศ  
 2) มีแพลตฟอร์ม อาทิ Mobile Application ในการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นของเกษตรกรทั่วประเทศได ้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกฤดูปลูก  
 3) มี Web Tool และ Mobile Application ในการประมวลผลจากข้อมลู Big Data เพื่อวางแผน เชิงพื้นที่ วางนโยบาย และเผยแพรสู่ทุ่กภาคสว่นอยา่งเข้าใจง่าย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. สร้างและใช้ Big Data 
ภาคเกษตร 

1.1 บูรณาการข้อมลู
จากทุกหน่วยงาน 
พัฒนาการเก็บข้อมูล
ด้วย Mobile 
Application และสร้าง 
Data แพลตฟอรม์ ต่อ
ยอดจาก Agrimap 

2.1 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามาถใน
การแข่งขัน 
6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

/  /   บริหารราชการ
แผ่นดิน 

 
หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 33 การพัฒนาแหล่งน  าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร 
ผลอันพึงประสงค์ 1) ขยายพื้นที่การชลประทานให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงไดม้ากขึ้นในทุกฤดูปลูก  
 2) เพิ่มการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติในระดับชุมชน 
 3) เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถเพาะปลูกไดต้ลอดปี มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 4) ประเทศมีระบบการจดัเก็บข้อมูลการใช้น้ าภาคเกษตร 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. การพัฒนาแหล่งน้ าและ
การชลประทานเพื่อ
การเกษตร 

1.1 ขยายพื้นที่การ
ชลประทานให้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีทั่ว
ประเทศ 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
5.2 วางระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างบรูณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 
ลุ่มน้ า ท้ังด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

/    / ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 1.2 พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติในระดับ
ชุมชนทั้งบนดินและใต้
ดิน 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
5.2 วางระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างบรูณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 
ลุ่มน้ า ท้ังด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

/    /  

 1.3 จัดท าระบบการ
จัดเก็บข้อมลู 
การใช้น้ าภาคเกษตร 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
5.2 วางระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างบรูณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 

/    /  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

ลุ่มน้ า ท้ังด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

 
หมายเหต:ุ  วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 492,397 ล้านบาท  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 34 ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มี Mobile Application เป็นแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูล เพื่อการวางแผนการผลิต การท า precision farming และการตลาดแก่เกษตรกร ตลอดถึงท าหน้าที่ 
     รับข้อมูลรายแปลงจากเกษตรกรผู้ใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะ Young Smart Farmer หันมาท า Precision farming และใช้ประโยชน์จาก Mobile Applications ในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้ 
     ข้อมูลในการเพิ่มผลผลิต และ Value added การเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และตลาด 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ยกระดับเกษตรกรด้วย
นวัตกรรมการเกษตร 

1.1 พัฒนา Mobile 
Application รวมทั้ง
อบรม สรา้งศักยภาพ
เกษตรกรใหส้ามารถใช้
นวัตกรรมในการวาง
แผนการผลติ 
Precision farming 
การตลาด และส่งข้อมลู 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
 

/   /   

หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 35 การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีระบบประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศส าหรับบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกษตรกร ท้ังระดับเกษตรกร สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจชุมชน และ 
     สถาบันการเงินชุมชน โดยมีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุม 80% ของพื้นที่และผลิตภัณฑ์ภายใน 5 ปี 
 2) ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลของประเทศอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
 3) มีกลไกคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแต่ระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต 
 4) มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ผ่านกลไกร่วมระหว่างส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
     กฎหมายเกษตรพันธสัญญาให้แก่เกษตรกร 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลและระบบเกษตร
พันธสัญญา 

1.1 ขยายระบบ
ประกันภัยพืชผลให้
ครอบคลมุพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศและพื้นที่
ทั่วประเทศ 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

 1.2 จัดเวทีสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์จาก พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธ
สัญญาในการประกอบ
อาชีพ 

2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 

/    /  

 
หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 36 การจัดตั ง Center of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
ผลอันพึงประสงค์ มีศูนย์ Center of Excellence ประจ าภาคทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้ง Center of 
Excellence ส าหรับภาค
เกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ท่ัวประเทศ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตร 

 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
4.1การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยส์ินของคนทุก
ลุ่มในสังคม 

/    /  

หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 37 การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีการจัดตั้ง CSCA ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 
 2) แรงงานสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกฝนพัฒนาแรงงานได้โดยไม่มีอุปสรรคในแง่ของแหล่งเงินทุนการขาดหายของรายได้ในขณะฝึกฝนพัฒนาฝีมือ หรือการกีดกัน 
     จากนายจ้างปัจจุบัน 
 3) มีกองทุนให้การศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานในประเทศจากบริษัทท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้ง หรือแต่งตั้ง CSCA 
เพื่อบูรณาการการจัดสรร
ทุนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาแรงงานอย่างครบ
วงจร ส าหรับแรงงานทุก
ระดับ 

1.1 ก าหนดเกณฑ์
ข้อบังคับการให้
ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาแรงงานใน
ประเทศ ส าหรับบริษัท
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
จาก BOI 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

/    / ด้านสังคม 

 1.2 ขยายผลโครงการ
ให้ทุนการศึกษาร่วม
ระหว่างเอกชนและรัฐ 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรียนท่ีมีรายได้
น้อย 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

/    /  

 
หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 38 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
ผลอันพึงประสงค์ 1) แรงงานสามารถเพิ่มหรือปรับความรู้และทักษะได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 2) มีแรงงานทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับความต้องการของตลาด 
 3) มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีสร้างแรงงานตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 4) มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 5) มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจดัหาแรงงาน และสรา้งฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. สร้างแรงงานคุณภาพ 
(Super Worker) ทั่ว
ประเทศในทุกราย
อุตสาหกรรมเป้าหมายและ
เชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด 

1.1 ปรับปรุงหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงาน
ในตลาด โดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

/    / ด้านสังคม 

 1.2 จัดตั้ง Training 
Platform และสรา้ง
ศูนย์การฝึกอบรม
แรงงาน เพื่อฝึกฝน
แรงงานตามความ
ต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และออกใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพราย
สาขา 
 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

/    /  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

 1.3 จัดให้มี Matching 
Platform เพื่อ
สนับสนุนการจัดหา
แรงงาน และสร้าง
ฐานข้อมูลในการ
วิเคราะหค์วามต้องการ
แรงงานในตลาด 

3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

/    /  

 
หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 39 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีการจัดตั้งโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชนภายในไตรมาส 1 ของปี 2561 
 2) ธนาคารผู้ประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการให้บริการทางการเงินและส่งมอบโครงข่ายภายในไตรมาส 2 ปี 2561 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งโครงข่ายสถาบัน
การเงินประชาชน 

1.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการให้บริการ
ทางการเงิน 

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    / ด้านสังคม 

 1.2 จัดท าแผนแม่บท
ส าหรับโครงข่าย
สถาบันการเงิน
ประชาชน 

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    /  

หมายเหตุ:  ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 40 การพัฒนาธุรกิจชมุชน 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-based) และมีสินค้าประจ าพื้นท่ี (Product Champion) ทั่วประเทศภายในปี 2561 
 2) มี E-commerce center ทั่วทุกภาคในประเทศภายในปี 2561 
 3) ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ e-commerce platform ในการสร้างรายได้ 
 4) มี center of excellence ในทุกพื้นที่เป้าหมายภายในไตรมาส 2 ปี 2561 และทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี 2561 
 5) สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกพ้ืนท่ีเป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้ภายในปี 2561 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. สร้างกลไกการยกระดับ
ธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นท่ี
อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมการ
รวมกลุม่และยกระดับ
วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวสิาหกิจ
เพื่อสังคม ในระดบั
พื้นที่  

2.4.4 การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อ
สร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น 

/    /  

 1.2 แก้ไข พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พ.ศ. …. และ
ปรับปรุง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 

2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

/    /  

 1.3 พัฒนา e-
commerce center 
และสร้าง e-
commerce 
capability ให้กับ
ชุมชน เพื่อกระจาย

2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2.3 การพัฒนาปัจจยั

/    /  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

ผลิตภณัฑ์ชุมชนออกสู่
ตลาด 

สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.4 พัฒนาการวิจัย 
และการจัดตั้ง Center 
of Excellence ในแต่
ละพื้นท่ี เพื่อยกระดับ
สินค้าชุมชน และสร้าง 
Product Champion 
ในระดับพื้นท่ีทั่ว
ประเทศ 

2.3 การพัฒนาปัจจยั
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/ / 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 2,557 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 41 การจัดตั งกองทุน Social Investment Fund (SIF) 
ผลอันพึงประสงค์ จัดตั้ง SIF ภายในไตรมาส 2 ปี 2561 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งกองทุน Social 
Investment Fund (SIF) 

 2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

/  /   ด้านสังคม 

 
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 2,000 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 42 การจัดตั งส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลือ่มล  า 
ผลอันพึงประสงค์ ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า รวมทั้งมีงบบูรณาการด้านความยากจนและเหลื่อมล้ า ฐานข้อมูล 
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่ครบวงจร การวิจัยและรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าผ่านเครื่องช้ีด้านต่างๆ เพื่อก าหนดนโยบาย กระบวนการติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ ex ante assessment ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งส านักงานบูรณา
การการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนและเหลื่อมล้ า 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    / บริหารราชการ
แผ่นดิน 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 2,000 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 43 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกนัสังคม 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 2) เพื่อให้อัตราเงินสมทบมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. พิจารณาแนวทางในการ
ดึงแรงงานนอกระบบและ
เกษตรกรเข้าสูร่ะบบ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    / ด้านสังคม 

2. พิจารณาปรับเพิ่มเพดาน
จ านวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
จากปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 
บาทต่อเดือน 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    / ด้านสังคม 

 
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น 5,000 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 44 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน 
ผลอันพึงประสงค์ เพื่อบูรณาการการจัดสรรสวัสดิการของหน่วยงานรัฐแบบถูกฝาถูกตัวโดยใช้ระบบ Big Data 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ควบรวมโครงการ
สวัสดิการที่มีความคล้ายกัน
ของวัตถุประสงค์และการ
ด าเนินการเข้าด้วยกัน และ
ยกเลิกโครงการทีไ่ม่จ าเป็น 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

 /   / ด้านสังคม 
ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน 

 
หมายเหตุ ไมร่ะบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 

ประเด็นปฏิรูปที่ 45 ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax: NIT) 
ผลอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ ออกแบบ และน าระบบ NIT มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. วิเคราะห์ ออกแบบ และ
น าระบบ NIT มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/   /  ด้านสังคม 

 
หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 50,000 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 46 เงินบ านาญ 
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคม 
 2) เพื่อจูงใจให้ประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ 
 3) เพื่อบูรณาการระบบบ านาญของไทย 
 4) เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลซึ่งสะสมเงินเพื่อการเกษียณอายุท่ีมีการเปลี่ยนหรือย้ายงาน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ศึกษาแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบ
ประกันสังคม เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนทางการคลัง
และรองรับการเป็น 
สังคมผูสู้งอาย ุ

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    / ด้านสังคม 

2. ด าเนินมาตรการส่งเสริม
เชิงรุกให้ประชาชนออมเงิน
เพื่อการเกษียณอายุ 
โดยเฉพาะแรงงานนอก
ระบบและเกษตรกรผ่าน 
กอช. 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    / ด้านสังคม 

3. ทบทวนระบบการก ากับ
ดูแลระบบบ านาญของไทย 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    / ด้านสังคม 

4. พิจารณาแนวทางให้
บุคคลที่สะสมเงินเข้า
กองทุนเพื่อการเกษียณแต่
ละประเภท สามารถ

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    / ด้านสังคม 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

โยกย้ายข้ามกองทุนต่าง ๆ 
ได้เมื่อมีการเปลี่ยนหรือย้าย
งาน 
 

หมายเหตุ : ไม่ระบุวงเงินงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 47 การบริหารจัดเก็บภาษ ี
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
 2) สร้างความโปร่งใสและสร้างขวัญก าลังใจในการเสียภาษี 
 3) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. น ารูปแบบองค์กรจัดเก็บ
ภาษีกึ่งอิสระ (Semi-
autonomous Revenue 
Agency : SARA) มาใช้ใน
ประเทศไทย 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

2. ด าเนินการเปดิเผยข้อมลู
การจัดเก็บภาษี และปกปิด
เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล
เท่านั้น 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

3. บูรณาการและ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษ ี
และเป็นการยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลจากหลาย
แหล่ง (Cross-matching) 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/  /    

4. พิจารณาปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

/    /  

276



หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

หน่วยงานจัดเก็บภาษีจาก 
ผู้เสยีภาษีขนาดใหญ่  

ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

5. น าระบบดิจิทลัมาใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้
เสียภาษ ี

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 48 ระบบภาษ ี
ผลอันพึงประสงค์ 1) เพื่อท าให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรมและสะท้อนความสามารถในการจ่ายภาษีของผู้เสียภาษี 
 2) เพื่อเสนอแนะระบบหรืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 3) เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที ่
 4) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ปรับลดเกณฑเ์งินไดสุ้ทธิ
ในแต่ละขั้นเงินได้ลง เพื่อ
ท าให้ผู้มีรายได้สูงเข้ามาอยู่
ในกลุ่มที่เสยีภาษีในอัตรา
สูงสุด (Top Bracket)  

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

2. ปรับลดเกณฑเ์งินไดสุ้ทธิ
ที่ยกเว้นภาษ ี(1.5 แสน
บาท) เพื่อท าให้คนช้ันกลาง
ที่ควรเสียภาษีเข้ามาอยู่ใน
ระบบภาษมีากขึ้น 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

3. ยกเลิกหรือลดค่า
ลดหย่อนที่เอื้อประโยชน์
ต่อผู้มรีายได้สูง เช่น ค่า
ลดหย่อนการบริจาค ค่า
ลดหย่อน LTF เป็นต้น 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

4. ปรับปรุงอัตรา
ภาษีมูลคา่เพิ่มและเกณฑ์
รายได้ที่เหมาะสมในการจด
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

5. ทบทวนการจัดเก็บภาษี
จากธุรกรรมการเปลี่ยนมือ
ทรัพย์สิน (Property 
Transaction Tax: PTT) 
หรือศึกษาความเป็นไปได้
ในการเก็บภาษีจากความ
มั่งคั่ง (Comprehensive 
Property Tax) 

 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 49 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน 
ผลอันพึงประสงค์ 1) ประชาชนมีความมั่นคงด้านท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 
 2) ธนาคารที่ดินเริ่มจัดตั้งและด าเนินการเต็มรูปแบบภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 
 3) ขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยท่ัวประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. จัดตั้งธนาคารที่ดินและ
เริ่มด าเนินการ 

 4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/   /   

2. ขยายโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้มรีายได้น้อยให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 

 4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    /  

หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,590 ล้านบาท / ปี  
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หมายเหตุ:  (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการเร่งด่วน  
              (2) ประเด็นปฏริูปที่เรง่รัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
              (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 50 การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล  า 
ผลอันพึงประสงค์ 1) มีกลไกในการจับคู่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม ท้ังแบบออนไลน์และระดับพื้นท่ี ซึ่งขับเคลื่อนโดยประชารัฐ ภายในปี 2561 
 2) ชุมชนมีรายได้และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของภาคเอกชน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. สร้างแพลตฟอรม์ประชา
รัฐในการจับคูภ่าคเอกชนท่ี
ต้องการท า CSR และธรุกิจ
ชุมชน 

 2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/    /  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

ประเด็นปฏิรูปที ่51  ปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกจิเพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
ผลอันพึงประสงค์  1. เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (high performance economic) 
  2. สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (more sustainable economic development) 

3. สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA  มีสมรรถนะสูง (high performance economic development 
management institution) และที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประด็นการปฏริูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ และลดความเหลื่อม
ล  าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.  เร่งประชาสัมพันธถุึง
ความจ าเป็นของการ
ปรับเปลี่ยนระบบ 
กระบวน และกลไกในการ
บริหารจดัการยุทธศาสตรส์ู่
ความส าเร็จ และ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

1.1 ตั ง
คณะอนุกรรมการ
ประชา สัมพันธ์ และ
รับฟังความคิดเห็น 

6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

/      

1.2 แผน
ประชาสมัพันธ์ หรือ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

       

1.3 สื่อสารผา่นสื่อ 
ด้วยระบบ 
อนิเมช่ัน การให้
สัมภาษณ์วิทยุ 
โทรทัศน ์

6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

/      

2. ปฏิรูปกฎหมาย. 

2.1จัดประชุมร่วม
คณะกรรมการปฏริูป
เศรษฐกิจและ
คณะกรรมการปฏริูป
กฎหมาย 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม 

/  

 

 

 ด้านกฎหมาย 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.2 ปรับ พรบ. และ 
พรฎ รวมทั ง
ประเมินผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยนแปลง
กฎหมายด้วย RIA 

/ 

2.3 Mapping 
stakeholder 

/ 

2.4 จัดประชุมร่วม
ระหว่าง คณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการปฏริูป
กฎหมาย พร้อม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั งหมด 

/ 

2.5 จัดประชุมสมัมนา
เพื่อระดมความคดิเห็น 

/ 

2.6 ส่งมอบ พรบ. พรฎ 
และกฎกระทรวงให้
คณะกรรมการปฏริูป
กฎหมายไปด าเนินการ
ตามขั นตอนต่อไป 

/ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

2.7 ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานเป็น
ระยะ เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการปฏริูป
เศรษฐกิจเพื่อพิจารณา 

 

  

 

 

  

3. ปฏิรูปองค์กร 
 

3.1 ปรับโครงสร้างและ
บทบาทหน้าท่ีของ 
สศช. 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  
 

 
 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

 

3.2 ปรับบทบาท
หน่วยงานปฏิบัติให้
สามารถ จัดท า 
ขับเคลื่อน ติดตาม 
ประเมินผล ติดตามผล 
แผนงานโครงการ 
รวมทั งจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานใน
ลักษณะ Functional 
based 

 

/  

 

 

  

 

3.3 จัดตั งส านักงาน
คณะกรรมการบรหิาร
การส่งเสริมผลติภาพ
และมาตรฐานแห่งชาต ิ
 

 

/  
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

 

3.4 จัดตั งส านักงาน
คณะกรรมการบรหิาร
การส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

 

/  

 

 

  

 

3.5 ปรับบทบาท คตป. 
ให้เป็นกลไกสนับสนุน
การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ในระดับต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

/  

 

 

  

4. ปฏิรูระบบคัดสรร
ผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้า
ส่วนราชการ) ในหน่วยงาน
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับระบบ
การวางแผนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 

6.4 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 
ก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการ 
ปฏิบัติราชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

/  

 

 

  

5. ปฏิรูประบบเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) 

 

6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและ 
การอ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศ 

/  

 

 

  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุงบประมาณ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

ประเด็นปฏิรูปที ่52  การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ 
ผลอันพึงประสงค์ 1. ท าพันธกิจหลักที่ควรท า มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  

2. ท าอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความส าเร็จอย่างย่ังยืน 
3. ท าอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่ร่ัวไหล 
4. บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1.  ผลักดันให้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญตัิ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบรหิารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ..... 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

2. มีการจัดตั งหน่วยงานที่
ท าหน้าที่เจ้าของ (บรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแล
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ท่ีมีภารกิจ
เชิงธุรกิจ และมีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานนี 
อย่างเพียงพอ 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

 

/ 

 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 

หมายเหต:ุ วงเงินงบประมาณเบื องต้น 1-2 พันล้านบาท  
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

ประเด็นปฏิรูปที ่53  การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
ผลอันพึงประสงค์ 1. ภายในปี 2562 จะต้องมีหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าที่วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศในภาพรวม และรายสาขาอย่างมี

บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2. ภายในปี 2563 จะต้องมีแผนแม่บทการส่งเสรมิผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และครอบคลุมแนวทางการ

พัฒนาการเพิ่มผลิตภาพและการมาตรฐานในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได ้ รวมทั งจะต้องมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทนี อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

3. ภายในปี 2564 ต้องมีการบูรณาการหน่วยงานด้านการส่งเสรมิผลิตภาพ การมาตรฐาน และ นวัตกรรรม เป็นหน่วยงานเดียวกันท่ีมีเอกภาพในลักษณะ Single 
Agency เพื่อท าหน้าท่ีในการบูรณาการระดับนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย และการติดตามประเมนิผลนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผลติภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมทั งระบบของประเทศ  เพื่อจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลติและบริการของประเทศ 

4. ภายในปี 2565 สถานการณ์ด้านผลิตภาพ ระบบการมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศไทยมีระดับดีขึ น และเป็นที่ยอมรบัในระดบัภูมิภาค 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. ปรับแก้พระราชบญัญัติ
การมาตรฐานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551  ให้เป็น 
“พระราชบัญญัติการ
บริหารการส่งเสรมิผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ....” 

 6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม 
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /   กฎหมาย 

2. จัดตั งองค์กรใหม่ คือ 
“ส านักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสรมิผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และ

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน  
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

นวัตกรรมแห่งชาต”ิ 
3. ส่งเสรมิให้มีกระบวนการ
ท างานแบบ 
Platform/Network  
เพื่อให้เกิดการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส าคัญด้านการเพิ่มผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมของประเทศ   

 

6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและ 
การอ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศ 

/  

/ 

 

  

4. โอนย้ายหน่วยงาน
เฉพาะที่มีท าหน้าที่ด้านการ
รับรองระบบงาน 
(Accreditation Body: 
AB) มารวมอยู่ในส านักงาน
คณะกรรมการบรหิารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐานและนวตักรรม
แห่งชาติ 

 

6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและ 
การอ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

5. โอนย้ายหน่วยงานด้าน
นวัตกรรม มารวมอยู่ใน
ส านักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสรมิผลิต
ภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

6. พัฒนาระบบข้อมูลใน
ลักษณะ Big Data เพื่อใช้
ในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานระดับชาติด้านการ
เพิ่มผลิตภาพและการ
มาตรฐาน 

 

6.2 การยกระดับงาน
บริการประชาชนและ 
การอ านวยความสะดวก
ของภาครัฐสู่ความเป็น
เลิศ 

/  

/ 

 

  

7. จัดท าแผนแม่บทการ
ส่งเสริมผลิตภาพการ
มาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางการ
ยกระดับผลิตภาพ  การ
มาตรฐาน และนวัตกรรม
ทั งระบบของประเทศ 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

8. ปรับระบบและแนว
ทางการติดตามและ
ประเมินผลการเพิม่ผลิต
ภาพและการมาตรฐานของ
ประเทศ 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุวงเงินงบประมาณ  
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

ประเด็นปฏิรูปที ่54  ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือ SMEs 
ผลอันพึงประสงค์ 1. มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง แก้ปัญหา และเช่ือมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่างๆ 

ของภาครัฐ  
2. เศรษฐกิจไทยจะ SME มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรบัตัว รับมอืกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหส้ามารถจับต้องได้ 
3. SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพ่ิมขึ นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจดัท าคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data 

Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั งเปดิเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open 
Data and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอรม์กลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจให้สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอด 
อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในการน าไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอยา่งยั่งยืน 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

1. การรวบรวม วิเคราะห์ 
และจ าแนกประเภทของ
ข้อมูล 

 6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/       

2. ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจ
และงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีท าหน้าที่
ซ  าซ้อน 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

3. จัดตั ง OSS ท าหน้าที่
ให้บริการ และสามารถ
ติดต่อ ประสานเชื่อมโยงไป
ยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ตาม
หลัก PDCA 

3.1) หน่วยงานระดับ
นโยบายซึ่งมีหนา้ที่
จัดท ายุทธศาสตร์
ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย แนวทาง
ด าเนินงาน และตัวชี วัด 

6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

3.2) หน่วยงานระดับ    /    
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

นโยบายจดัท าแนวทาง
และกลยุทธ์ที่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุ//
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ได ้
3.3) หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดท า
แผนงานโครงการใน
ลักษณะบรูณาการที่
ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงานมาร่วมกัน
พัฒนาและแก้ปัญหา
เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายที่
คาดหวัง 

 

/  

/ 

 

  

3.4) หน่วยงานระดับ
นโยบายและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก าหนด
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
และผูร้ับผดิชอบ 

 

/  

/ 

 

  

3.5) การจัดระบบส่ง
ต่อ SME ที่รับบริการ
แล้วจากโครงการหนึ่ง
ให้ไปรับความช่วยเหลือ

 

/  

/ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

จากอีกโครงการหนึ่ง 
ซึ่งจะท าให้บริการความ
ช่วยเหลือท่ีมีให้กับ 
SMEs เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4. พัฒนาระบบการรายงาน 
ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการให้บริการ 
SMEs และให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

5. ทบทวน พัฒนา 
ปรับปรุงมาตรการและ
กลไกตา่ง ๆ  รวมทั ง
ก าหนด KPI จากการ
จัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องใน
การยกระดับความสามารถ
และเพิ่มผลติภาพให้แก่ 
SMEs 

 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/  

/ 

 

  

6. พิจารณาเพิ่มเติม แก้ไข 
ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย 
กฎ ระเบียบให้เอื อต่อการ
สร้างระบบนิเวศแก่ SMEs 

6.1) ปรับแก้ไข พรบ. 
สสว. โดยให้ สสว. มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง
การและเรียกร้องข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม 

/  

/ 
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หมายเหตุ:   (1) ประเด็นปฏิรูปท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน  
               (2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
               (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1 ) (2) (3) 

เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
SMEs 

และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

6.2) แก้ไขนิยามของค า
ว่า SMEs 

 
/  

/ 
 

  

6.3) ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขั นตอน
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 

 

/  

/ 

 

  

หมายเหต:ุ ไม่ระบุวงเงินงบประมาณ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
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สรปุแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ภาพรวม 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  ด้านความมั่นคง 
  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 1.4.1 พัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การน านวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชน ตลอดจนน า เป้าหมาย/
แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ ในการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงาน น  า และอาหาร  

 1.4.2 บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ
ระหว่างผู้น าระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบ้านและอาเซียน พัฒนาสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน
ลักษณะของการร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบตรวจคนเข้าเมือง 
ระบบเฝ้าตรวจติดตาม เพ่ือป้องกันปัญหาข้ามพรมแดน และการเร่งรัดให้เกิดการส ารวจและจัดท าหลักเขต
แดนทั งทางบกและทางทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานของการผลิตภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.2 วางระบบบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

 2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

    2.1 วัตถุประสงค์รวม  
  1)  ทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับการรักษาและฟนฟูใหมีความสมบูรณและยั่งยืน เปนฐานการพัฒนา 

  ประเทศทั งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
  2)   สิ่งแวดลอมไดรับการดูแล รักษา อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดมลพิษและผลกระทบ 

   ตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
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  3)  เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐาน 

   ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ บนพื นฐานการมีสวนรวม

 ของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล  า สรางความเปนธรรม สอดคลองกับ
 ยุทธศาสตรชาติ กฎหมายที่เก่ียวของ และขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก 
 โดยยึดถือผลประโยชนของประเทศ  

 2.2 เป้าหมายรวมรายเรื่อง 

   1) ทรัพยากรทางบก 
    1.1)  ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
    •  ประเทศไทยมีพื นที่ปาไมที่เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช  

    ประโยชน 
    •  สามารถหยุดยั งและปองกันการท าลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาของชาติอยางยั่งยืน 
    •  มีการใชประโยชนทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางเหมาะสมและเปนธรรมเพ่ือเปนฐาน 

    การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงดุลยภาพ
    ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

    •  ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาและสัตวปาไมมีประสิทธิภาพบนพื นฐานการมี 
    สวนรวมของภาคสวนตาง ๆ 

    1.2) ทรัพยากรดิน 
    •  ประเทศไทยมีแผนการใชที่ดินของชาติทั งระบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพ 
     ของพื นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    •  ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณและมีการใชประโยชนที่ดินที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    • เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการใชประโยชนที่ดนิอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
   1.3) ทรัพยากรแร่ 
    • ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแรและวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
     เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
    • การใชประโยชนทรัพยากรแรมีความเหมาะสมเปนธรรมและค านึงถึงดุลยภาพทางสังคม 
     เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน 
    •  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแรอยางเหมาะสม 

  2) เรื่องทรัพยากรน้ า 
    2.1) สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
     ดานทรัพยากรน  า 
    2.2) เรงรัดกลไกการพัฒนาแหลงน  าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน  าตนทุน รวมทั งระบบการ 
     กระจายน  า 
    2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน  า 
    2.4) ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรน  าของประเทศ 
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  3) เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    3.1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรับการรักษาฟนฟูใหมีความสมบูรณและยั่งยืนเปนฐาน 
     การพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    3.2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดรับการดูแลรักษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
     เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ 
    3.3) เกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ลดความขัดแยงของการพัฒนา 
     ที่ใชฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง บรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติ
     ทางธรรมชาติ 
    3.4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่มีประสิทธิภาพบนพื นฐานของการ 
     มีสวนรวมของทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล  า สรางความเปนธรรม สอดคลองกับ  
     ยุทธศาสตรชาติ กฎหมาย ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก 
     โดยยึดถือผลประโยชนของประเทศเปนส าคัญ 
  4) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
    4.1) ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมีเอกภาพและมี  
     ประสิทธิภาพ 
    4.2) ระบบการวิจัยและนวัตกรรมดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มีทิศทางท่ี  
     ชัดเจนในการสรางสมดุลในการอนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ภายใต Thailand 4.0 และยกระดับการวิจัยและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง  
     ของภูมิภาคอาเซียน 
    4.3) ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเปนจุดแข็งของประเทศที่สามารถใชประโยชน
     ทางเศรษฐกิจและเปนเครื่องมือในการลดความเลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม ในสังคม  
     อย่างยุติธรรมและเทาเทียม สอดคลองกับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    4.4) การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ ใชประโยชนและ 
     ไดรับผลประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
     ชีวิตและสรางเสริมความตระหนักถึงคุณคาและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  5) เรื่องสิ่งแวดล้อม 
    5.1) ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงก าเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
     คุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
    5.2) การผลิตและการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน าไปสูการเจริญเติบโตบนฐาน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 
    5.3) ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมลพิษท าใหเกิดความ 
     ไววางใจและความส าเร็จในการลดมลพิษ 
  6) เรื่องระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
     นิติธรรม 
    6.2) ลดและปองกันความขัดแยงระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 
     กับผลกระทบตอประชาชน ชุมชน และการคุมครองสิทธิ 
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    6.3) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
     ของทุกภาคสวน 
    6.4) การมีสวนรวมอยางมีความหมายของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดลอม 

3. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปหลัก 38 
เรื่อง และประเด็นปฏิรูปย่อย จ านวน 56 เรื่อง 

3.1 ทรัพยากรทางบก   
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๙ เรื่อง 
ได้แก่  
๑)  พัฒนำองค์กรภำครัฐเพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำทั้งระบบ   
๒)  พัฒนำกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนกำรหยุดยั้งกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ จัดระเบียบและ

แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้   
๓)  หยุดยั้งและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้เชิงพื้นที่   
๔)  เพ่ิมและพัฒนำพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย   
๕)  ผลักดันพ้ืนที่ป่ำไม้ให้เป็นมรดกโลก  
๖)  จัดระเบียบและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับกำรครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ 
๗) พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  
๘)  จัดกำรสัตว์ป่ำเพ่ือพัฒนำระบบนิเวศ สังคม และเศษฐกิจ  
๙)  สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : ทรัพยากรดิน ประกอบด้วย ประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑)  จัดท ำแผนกำรใช้ที่ดินของชำติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
๒)  ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : ทรัพยากรแร ่ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่  
๑)  เร่งรัดจัดท ำพ้ืนที่ศักยภำพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อกำรท ำเหมือง  
๒)  พัฒนำเครื่องมือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
๓)  สร้ำงกลไกเพ่ือเสริมศักยภำพของท้องถิ่นและชุมชน ในกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมจำก

กำรท ำเหมืองแร่ 

3.2  ทรัพยากรน้ า 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ :  การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) พัฒนำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  
๒) ปรับปรุงวิธีบริหำรโครงสร้ำงเชิงซ้อนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การบริหารเชิงพื นที่ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่  
๑)  บริหำรจัดกำรร่วมกัน  
๒)  ถ่ำยโอนภำรกิจและควำมรับผิดชอบ  
๓)  บริหำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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๔)  สมดุลกำรใช้น้ ำทั้งผิวดินและใต้ดิน  
๕)  บริหำรจัดกำรพื้นที่น้ ำท่วมตำมฤดูกำล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓: ระบบเส้นทางน  า ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑)  จัดกำรระบบเส้นทำงน้ ำ  
๒)  ดูแลรักษำเส้นทำงน้ ำในบริเวณโรงพยำบำลที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงน้ ำท่วม 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน 
๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) ขยำยผลควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและดูแลรักษำอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
๒) เพิ่มกำรใช้ประโยชน์จำกพ้ืนท่ีผิวน้ ำในอ่ำงน้ ำ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน  า 

3.3  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ : การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๘ : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการ

วางแผนเชิงพื นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๙ : การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๐ : การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๒ : การบริหารจัดการพื นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล  
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๓ :  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั งระดับชาติและพื นที่  
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) ปฏิรูปกฎหมำย 
๒) กำรปฏิรูปกลไกคณะกรรมกำร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑) จัดท ำแผนกำรวิจัยและสนับสนุนกำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
๒) ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

299



6 
 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อ
การอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป
ย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) พัฒนำคลังข้อมูลทรัพยำกรชีวภำพระดับชำติ   
๒) จัดท ำบัญชีรำยกำรทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและแหล่งตัวอย่ำง 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ :  ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปย่อย จ ำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑) จดัท ำแผนพัฒนำระบบบุคลำกรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
๒) สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ แบ่งปัน และด ำรงไว้ซึ่งองค์ควำมรู้ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน 

3.5  สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ านวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่  

๑)  ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  
๒)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุก

ประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง   
๓)  ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก  
๔)  ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายตั งแต่ต้นทาง  
๕)  บังคับใช้มาตรฐานจัดการน  าเสียอย่างเคร่งครัดตั งแต่การขออนุมัติแบบก่อสร้าง  
๖)  พัฒนากลไกด้านงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชมใน

การจัดการน  าเสีย  
๗)  กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษท่ีต้นทาง  
๘)  ปรับปรุงมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพ่ิมข้อก าหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๙)  ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑๐) ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร

ตั งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒:  ปรับปรุงประบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ  
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่  

๑)  ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท ามาตฐาน ให้ค าแนะน า ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการให้ชัดเจน 

๒)  ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลการบริหารจัดการน  าเสียตามหลักวิชาการเพ่ือให้
เกิดการแบบบรูณาการในการจัดการ  

๓)  จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส  
๔)  ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ โรงงาน ฟาร์ม 
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๕)  ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท าผิด
กฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ น  

๖)  พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่  
๑)  ก าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั งจัดท ามาตรการรองรับ  
๒)  เร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยง

เชิงพื นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๓)  ก าหนดกลไกท่ีเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก  
๔)  ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.6 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ (EIA และ EHIA) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ : ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic 

Environmental Assessment : SEA) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ : ปฏิรูปการผังเมือง ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่  
๑)  วางผังเมืองและก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อน

การพัฒนาเมือง   
๒)  การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓)  การปฎิรูปมาตรการทางผังเมืองเพ่ือก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื นที่สีเขียว

และพื นที่รองรับน  าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพื นที่ (Transfer of Development Rights 
:TDR) 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖ : การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ : การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๘ : การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 71 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) 

พันธกิจที่ 1  จัดท ากรอบและแนวทางการพัฒนาระบบ SEA ซึ่งครอบคลุมถึงการรับรองสิทธิ กลไกการพัฒนา
ระบบ SEA การสนับสนุนการด าเนินงาน SEA ที่เป็นรูปธรรม กรณีศึกษาที่หลากหลาย และการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการท า SEA รวมทั งความเชื่อมโยงกับระบบ EHIA/EIA 

พันธกิจที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถเก่ียวกับ SEA ให้กับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ 

พันธกิจที่ 3  การจัดท า SEA ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั งยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์เชิงพื นที่ โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบที่แตกต่างกันในแต่ละ SEA ทั งหน่วยงานรัฐ ประชาสังคม ชุมชน อปท. และ
หน่วยงานอื่นๆ 

พันธกิจที่ 4  กลไกส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง SEA ต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการ
ความขัดแย้งในระบบ SEA และมีการพัฒนาข้อเสนอแนวทาง รวมทั งการออกแบบเชิงสถาบันที่
เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการและพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ 

พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพันธกิจที่ 6 
พันธกิจที่ 6  จัดตั งกลไกเชิงสถาบัน เพ่ือการด าเนินการและพัฒนาระบบ SEA ที่มีหน้าที่ครอบคลุมถึง การ

เสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับ SEA ให้การสนับสนุนการด าเนินการและการมีส่วนร่วมใน 
SEA รวมทั งให้ข้อเสนอและด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ SEA อย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจที่ 7 การประเมินผลระบบ SEA และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ SEA ในระยะต่อไป 
 
ประเด็นปฏิรูป ท่ี 76 ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการใช้น  า การซื อขายน  า และค่าชดเชยน  าท่วม 
พันธกิจที่ 2 พัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการขยะ  

น  าเสีย และของเสียอันตราย 
พันธกิจที่ 3 พัฒนากองทุนป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้ 
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์ 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน (น  ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) 

 
ประเด็นปฏิรูป ท่ี 77 ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ 

พันธกิจที่ 1 จัดปรับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการระดับชาติด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ดิน-ที่ดิน, น  า , ป่า, ทะเล, แร่, สิ่งแวดล้อม, ผงัเมือง,  โลกร้อน ฯลฯ)  และ 
ระหว่างคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม-ทรัพยากร ธรรมชาติ กับคณะกรรมการด้านการพัฒนา
สาขาต่างๆ (ท่องเที่ยว พลังงาน เกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ) 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการระหว่างแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting)  และระบบ
งบประมาณเชิงพื นที่ ( Area-Based Budgeting) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 

พันธกิจที่ 4 ปรับบทบาทหน้าที่ และเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัด กับภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 5 จัดปรับโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องในระดับการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค เช่น กรมควบคุมมลพิษ, ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด , ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค , ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค, หน่วยงานด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 

พันธกิจที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร – สิ่งแวดล้อมตามภารกิจที่ได้รับการกระจายอ านาจและถ่ายโอน 

พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน ที่ดิน น  า ป่า 
ทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ สุขภาพ )  และระบบสนับสนุนการก าหนดตัดสินใจ
ทางนโยบาย (Decision Support System: DSM ) 

พันธกิจที่ 8 พัฒนาระบบและกลไกสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผังเมือง ผังการใช้ที่ดิน ผังการ
พัฒนาลุ่มน  า ผังคมนาคม ผังทะเล ฯลฯ 

พันธกิจที่ 9 ปฏิรูประบบการเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดย พัฒนาระบบและ
โครงสร้างรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน (เช่น การลดและแยกขยะอย่างครบ
วงจร ตั งแต่ต้นทางถึงปลายทาง) การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการสนับสนุน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
ประเด็นปฏิรูป ท่ี 78 การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 1  จัดตั งคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่จัดท าข้อเสนอ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสอบสวนและค้นหาความจริง ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม ระบบการบังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม ระบบการ
บังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติทางสิ่งแวดล้อม ระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกและ
กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับคดี
สิ่งแวดล้อม ระบบการฝึกอบรมบุคคลากร ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการและ
การพัฒนาระบบงานของคดีสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

พันธกิจที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการด้านระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม  กฎหมายจัดตั งองค์กรที่เก่ียวข้อง และแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน 

พันธกิจที่ 3 พิจารณาจัดตั งศูนย์พัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่วิจัยและพัฒนาระบบ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
ข้อเสนอในภาพรวมเพ่ือการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนสาร
บัญญัติ ทั งในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ และการจัดการมลพิษ การป้องกัน และการฟ้ืนฟู
เยียวยาฯลฯ โดยรวบรวมจากปัญหาที่เกิดขึ นจริงในกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 5 จัดตั งหน่วยงานบังคับคดีสิ่งแวดล้อมในส านักงานต ารวจแห่งชาติ,  ส านักงานคดีสิ่งแวดล้อมใน
ส านักงานอัยการสูงสุด และศาลสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานพิเศษขึ นในส่วนกลาง 
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พันธกิจที่ 6 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและการประเมินเพ่ือการรับรองผู้พิพากษาและบุคลากรด้าน
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามหลักสูตร 

พันธกิจที่ 7 จัดท ากฎระเบียบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง เช่น คดีป่าไม้ที่ดิน คดีมลพิษ คดีแรงงาน
สิ่งแวดล้อม คดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ 

พันธกิจที่ 8 ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีถัดไป 
 
ประเด็นปฏิรูป ท่ี 79 การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 1 จัดท ากฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกจิที่ 3 จัดท ากฎหมายรองรับการอนุวัตรตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
พันธกิจที่ 4 จัดท ากฎระเบียบที่ชัดเจนรองรับกระบวนการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น 
 

5. สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.1  การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเป็นการปฏิรูปการบริหารจัดการ การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นในอดีต โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน  า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ  

5.2 การปฏิรูปฯ จะเน้นการบริหารจัดการในเชิงพื นที่และการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจและชุมชน โดยก าหนดให้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันปราบปราม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: พัฒนาองค์กรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ 
ผลอันพึงประสงค์ 
1. ประเทศไทยมีหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพสูงในกำรหยุดยั้งกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสตัว์ป่ำ กำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมท้ัง
ระบบ 
2. มีหน่วยงำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตให้กับประชำชนและกำรบริกำรอื่นๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บุคลำกรที่ปฏิบตัิงำนด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้มีควำมเป็นมืออำชีพในงำนป่ำไม้ มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน และไดร้ับควำมเป็นธรรมในกำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งต่ำงๆ  
4. สวัสดิกำรของบุคคลำกรหรือเจำ้หน้ำท่ีพิทักษ์ป่ำท่ีปฏิบัติงำนคุ้มครอง รักษำ ทรัพยำกรป่ำไม้ในภำคสนำมมีควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่ำบุคลำกรสำยงำน
อื่นที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกัน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

 
ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ปรับปรุงโครงสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของกอง
อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(ศปป.๔ กอ.รมน.) ให้มี
ศักยภาพในการสนับสนุน
การหยุดยั งการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องจากรัฐบาลปัจจุบัน 

 ข้อ 1.4.1 พัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการ
บริหารจดัการ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       

2. ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีศักยภาพในการ
ปราบปรามการกระท า 

 

ข้อ 1.5 การบริหารจัดการความมัน่คงให้
สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน และร่วมพัฒนาประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

 
ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ทั งระบบ 

  

3. พัฒนาศักยภาพหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีปฏิบัติงานใน
จังหวัดให้สามารถ
สนับสนุนการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตให้กับประชาชน
และการบริการอื่นๆ 

 

ข้อ 6.1.2 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
งบประมาณให้มลีักษณะแบบ ยึดโยง
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับและเป้าหมายร่วม
เป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเข้าสูต่ าแหน่งของ
บุคลากรแต่ละระดับใน
องค์กรภาครัฐด้านทรัพยากร
ป่าไม้ บนพื นฐานหลักธรร
มาภิบาล ความเป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม้ และความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

 

ข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐเพื่อบริหารจัดการให้ 
จ านวนบุคคลากร คุณสมบตัิ และการ
ก าหนดตัวบุคคลลงต าแหน่งต่างๆ ในภาครัฐ
มีความสอดคล้องกับลักษณะงาน 
 
 
 

  

   

 

5. ปรับปรุงและพัฒนา
สวัสดิการของบุคคลากร
หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าท่ี

 
ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

 
ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษา 
ทรัพยากรป่าไม้ใน
ภาคสนามอย่างเหมาะสม 

 
 
 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

307



14 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: พัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ การจัดระเบียบและแก้ไขปญัหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
ผลอันพึงประสงค์  
กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการหยุดยั งการท าลายทรัพยา กรป่าไม้ การเพิ่มพื นที่ป่าไม้ การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ ดังนี  
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. และอนุบัญญัต ิ
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุบัญญตัิ 
- ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัตสิงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และอนุบัญญัต ิ
- ปรับปรุงพระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ อนุบัญญตัิให้ทันต่อสถานการณ์และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มพื นท่ีป่าไม้ 
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อป้องกันการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น  ปรับปรุงมาตรา ๘ วรรค ๔ และ
มาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ผลักดัน ร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. …. และอนุบัญญัต ิ

 ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

2. ผลักดัน ร่าง
พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. …. และอนุ
บัญญัต ิ

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  

 

 
 
 
 

 

 

3. ผลักดัน ร่าง
พระราชบัญญัตสิงวนและ 
คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. ….  
และอนุบัญญัต ิ

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4. ปรับปรุงพระราชบัญญตัิ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
และ อนุบัญญัติให้ทันต่อ
สถานการณ์และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มพื นท่ี
ป่าไม ้

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

5. ปรับปรุงพระราชบัญญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดินเพื่อป้องกัน
การออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในที่ดินโดยมิชอบในเขตป่า
ไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรุง
มาตรา ๘ วรรค ๔  
และมาตราอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพ้ืนที่  
ผลอันพึงประสงค์  
หยุดยั้งและป้องกันกำรท ำลำยทรพัยำกรป่ำไม้ได้อย่ำงชัดเจนโดยมอีัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้ไม่มำกกว่ำปีก่อนหน้ำและมีแนวโน้มลดลง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทั งหน่วยงาน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในการก ากับดูแลพื นที่ป่า
ไม้เชิงบูรณาการไม่ให้มีการ
บุกรุกท าลาย 
(ประกอบด้วย อธิบด/ีผู้ว่า
ราชการจังหวัด/
ผู้อ านวยการส านัก และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง) 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐ 

       

2. ติดตามและตรวจสอบ
สภาพป่าไม้โดยใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 
บันทึกข้อมูลทรัพยากรปา่
ไม้ใกล้เวลาจริง (Near 
real time) และ
ด าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ทันท่วงที (๑ เดือนในพื นที่
เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและ 
๓ เดือนในพื นที่อ่ืนๆ) 

 

ข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวธิีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. พัฒนาและขยายผล
ระบบลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart patrol) 
มาใช้ป้องกันรักษาพื นที่ป่า
ไม ้

 

ข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มคีวาม เหมาะสม  
 
 
 

  

  

 

 

4. พัฒนาและขยายผล
พื นที่กันชนรอบเขตป่าไม ้

 
ข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มคีวาม เหมาะสม  

  
    

5. จัดท าแผนที่การใช้
ประโยชน์ท่ีดินปา่ไมเ้พื่อ
การตัดสินใจบริหารจดัการ
ในทุกมิติ 

 

ช้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มคีวาม เหมาะสม  
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
ผลอันพึงประสงค์  
1. ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน มีจ านวนเพิ่มขึ นที่สนองตอบต่อเป้าหมายของนโยบายการเพิ่มพื นท่ีป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื นที่ประเทศไทย 
2.พื นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพ่ิมขึ น 
3 อุตสาหกรรมที่ใช้ผลติผลจากป่าไม้และสมุนไพรมีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ น 
4. ผลิตภัณฑม์วลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ น 

 
กิจกรรม/พันธกจิ 

กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ฟื้นฟูพื นท่ีป่าไม้เชิง
พื นที ่

1.1 จ าแนกพื นท่ีและ
จัดท าแผนที่ป่าเสื่อม
โทรมและภเูขาหัวโล้น
เพื่อการฟื้นฟูทั ง
ประเทศ 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

     

 1.2 ฟื้นฟูพื นท่ีป่าไม้ใน
พื นที่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
- กิจกรรมฟื้นฟูพื นที่ 
ป่าเสื่อมโทรมและภูเขา
หัวโล้น โดยด าเนินการ
ในพื นที่ต้นน  าล าธารที่
ส าคัญก่อนแล้ว
ด าเนินการในพื นที่อ่ืนๆ 
ต่อไป 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

- กิจกรรมฟื้นฟูป่าใน
พื นที่ทวงคืน
- กิจกรรมเตรียมกล้าไม้
ชุมชนเพื่อการฟื้นฟู
พื นที่ป่าไม้ในพื นท่ี
เป้าหมาย

2. เพิ่มและพัฒนาพื นท่ี
สวนป่าเศรษฐกิจ

2.1 ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานระยะ 5 ปี 
โดยอาจพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน การส่งเสรมิ
ไม้เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร  
(พ.ศ. 2561 -2579) 
รวมทั ง นโยบายและ
แผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

2.2 ด าเนินการตาม
แผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



3. เพิ่มและพัฒนาพื นท่ี
ป่าชุมชน



4. เพิ่มและพัฒนาพื นท่ี
สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน

4.1 สนับสนุนกล้าไม้
ส าหรับน าไปปลูกเพื่อ
เพิ่มพื นท่ีสีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน (ปม.) 

ข้อ 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม/พันธกจิ 

กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4.2 ส่งเสริมการเพิ่ม
พื นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน 

 
 
 

 
  

 
 

5. สนับสนุนอุตสาหกรรมที่
ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และ
สมุนไพรครบวงจร เช่น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑ์ไม้
อุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ 

 

ข้อ 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก 
ผลอันพึงประสงค์  
พื นที่ป่าไม้ได้รับการประกาศให้อยูใ่นเอกสารบญัชีรายชื่อเบื องต้น (Tentative list) เพื่อรับรองเป็นมรดกโลกไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  

เพราะ... 
(1) (2) (3) 

1.  เสนอพื นที่แหล่ง
อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็น
มรดกโลก 

 ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ผลักดันพื นที่กลุม่ป่า 
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก 

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

3. ผลักดันพื นที ่
ป่าอนุรักษ์เป็นมรดกโลก 

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 
ผลอันพึงประสงค์  
1. พื นท่ีป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ไดร้ับอนญุาตตามกฎหมายเกีย่วกับการป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมตามกฎหมาย 
2. พื นท่ีป่าไม้ที่มีการจดัที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการจัดการที่เหมาะสม  
3. ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์พื นท่ีป่าไม้ไมเ่หมาะสมลดลง  
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ออกมาตรการทางนโยบาย
หรือกฎหมายเพื่อแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม ้
ทั งระบบ 

 ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

2. จัดระเบยีบและแก้ไขปญัหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับ 
การครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ท่ีดินปา่ไม ้

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  

 

  

 

3. เร่งรัดขยายผลการจดัที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 
คณะกรรมการ นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 

  

  

 

  

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ผลอันพึงประสงค์  
ประเทศไทยมีเครือข่ายการมสี่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมต้ามแนวทางประชารัฐ และมีกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรปา่ไม้อยา่งเหมาะสม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล  
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. พัฒนาเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ตาม
แนวทางประชารัฐ 

 ข้อ 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนภาครัฐ 

       

2. พัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรปา่ไม ้

 
ข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐใหม้ีความ เหมาะสม 

   
 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: จัดการสัตว์ป่าเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ 
ผลอันพึงประสงค์  
1. พื นที่ท่ีมีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง 
2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง 
3. สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าอย่าง
ยั่งยืน 

1.1 แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับ
สัตว์ป่า เช่น ช้าง ลิง 
กระทิง ในพื นท่ีน าร่อง
ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      

1.2 สร้างระบบขยาย
ผลความส าเร็จไปใน
พื นที่อ่ืนๆ 

        

2. จัดท าแผนคุ้มครองดูแล
ชนิดสัตว์ป่าสงวนและสัตว์
ป่าคุ้มครองที่ใกล้สญูพันธ์ุ 
 
 

2.1 จัดท าแผนคุ้มครอง
ดูแลชนิดสัตว์ป่าสงวน
และสตัว์ป่าคุ้มครองท่ี
ใกล้สูญพันธ์ุ จ านวนไม่
น้อยกว่า 10 ชนิด 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

  

  

 

 

3. บริหารจัดการถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าเชิงพื นที ่
 
 

3.1 การส ารวจและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า โดยการ
จัดการแหล่งน  าและ

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

แหล่งขยายพันธุ์ให้
เหมาะสม 

 

3.2 การวางระบบ
ฐานข้อมูลการบริการ
ประชาชนด้านสตัว์ป่า 
(Wildlife System) 

 

  

  

 

 

 
3.3 จัดท ามาตรฐาน
การจัดการพื นท่ี
อนุรักษ์สัตว์ป่า 

 
  

  
 

 

4. ส่งเสรมิการเพาะเลี ยง
สัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์และเชิง
พาณิชย ์
 
 
 

4.1 อนุรักษ์และ
สนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุ
สัตว์ป่าสายพันธ์ุแท้ 
เพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์
ป่าเชิงพาณิชย์ (นก
ปรอดหัวโขน) 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.2 ส่งเสริมการ
เพาะเลี ยงสัตว์ป่าสาย
พันธุ์ต่างประเทศเชิง
พาณิชย์ (การ
ด าเนินงานให้ค านึงถึง
กรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุด้วย) 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 4.3 จัดท าศูนย์ศึกษา        
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และช่วยเหลือสตัว์ป่า 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 9 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ผลอันพึงประสงค์  
มีข้อมูลและนวัตกรรมทีไ่ด้จากการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการปฏริูปทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าทั งระบบ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ที่
เหมาะสมในแตล่ะภูมสิังคม 

 ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       

2. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อประเมิน
สถานภาพและศักยภาพของ
พื นที่ป่าต้นน  าล าธารในการ
รักษาความสมดลุของระบบ
นิเวศและการป้องกันภัย
ธรรมชาต ิ

 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 

  

  

 

 

3. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อประเมินมลูค่า
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า
ในทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูล
อ้างอิงในกิจกรรมการ 
บริหารจดัการและการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 

  

  

 

 

4. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์

 
ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ผลผลติจากป่าไม้ และ
การตลาดของผลิตภณัฑ์ครบ
วงจร 

 
 
 

5. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
และเครื่องมือในการตดิตาม
ตรวจสอบสภาพพื นที่ป่าไม้
และสตัว์ป่า 

 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 

  

  

 

 

6. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 

 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 

  

  

 

 

7. สนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยเพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า
ให้เหมาะสม 

 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 10 ทรัพยากรดิน: จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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29 
 
ผลอันพึงประสงค์  
1) ประเทศมีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั งระบบท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  
2) เกษตรกรสามารถน าข้อมลูแผนการใช้ที่ดินผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและช่องทางอื่นๆ ไปใช้ในการพัฒนาพื นท่ีการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ปรับปรุงแผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลเพื่อ
รองรับเกษตร 4.0 

 ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่

       

2. น าร่องการใช้แผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

 
ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 

   
 

 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 11 ทรัพยากรดิน: ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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30 
 
ผลอันพึงประสงค์  
1) พื นที่ทางการเกษตรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการขยายพื นที่เขตเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม 
2) พื นที่การเกษตรในพื นที่เสี่ยงตอ่การชะล้างพังทลายของดินมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  กิจกรรมจัดท าเขต 
เกษตรอินทรีย ์

 ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       

2. พัฒนาฐานข้อมูล 
เกษตรอินทรีย ์

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  
   

 

3. ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย ์
ในเขตปฏิรูปทีด่ิน 

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  
   

 

4. ส่งเสรมิการผลติข้าว
อินทรีย์ (ภายใต้แผนการ
ผลิตและการตลาดข้าวครบ
วงจร) 

 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

  

 

  

 

5. จัดท าระบบอนุรักษด์ิน
และน  าในพื นท่ีที่เสี่ยงต่อ
การชะล้างพังทลายของดิน 

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  
 

  
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 12 ทรัพยากรแร่: เร่งรัดจัดท าพ้ืนที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง 
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ผลอันพึงประสงค์  
1. ประเทศมีแผนท่ีศักยภาพแร่ แหล่งแร่ การจ าแนกเขตศักยภาพแร่ และบญัชีทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศ 
2. ประเทศมีเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองบนหลักพื นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอืน่ๆ อย่างเหมาะสม และยั่งยืน     
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. เร่งรัดการก าหนดพื นท่ีที่
มีศักยภาพในการท าเหมือง
แร่ของประเทศ 

1.1 เร่งรัดประเมิน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของพื นที่
ศักยภาพแร่และการ
ประเมินสถานการณ์
และพิจารณาขดีจ ากัด 
รวมทั งความเป็นไปได้
ในการใช้ประโยชน์
พื นที ่

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       

1.2 เร่งรัดการพิจารณา
เขตแหล่งแรเ่พื่อการท า
เหมืองภายใต้แผน
แม่บทบริหารจัดการแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเป็นเขตเหมือง
แร่เพื่อการท าเหมืองแร่
ของการจัดท าแผน
แม่บทฯ ระยะถัดไป 

       

1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์แร่ให้
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงหลักการการใช้
ประโยชน์พื นท่ีเพื่อการ
ท าเหมืองตามความ
จ าเป็น สอดคล้องกับ
ความต้องการของ 
อุปสงค์ อุปทาน และ
การพัฒนาประเทศ 

2. เร่งรัดจัดท าบัญชี
ทรัพยากรแร ่
 
 
 

2.1 เร่งรดัการจดัท า
และปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรแร่และบรูณา
การข้อมูลอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

   

 

 

 

 

2.2 เร่งรดัส ารวจ
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
แหล่งแร่ หรือธรณี
ฟิสิกส์ทั่วประเทศ
เพื่อให้ได้พื นท่ีศักยภาพ
แร่เพิ่มเติม 

 

   

 

 

 

 

2.3 เร่งรดัประเมิน
ปริมาณแรส่ ารอง 
แหล่งแร่ส ารอง และ
ก าหนดพื นที่ศักยภาพ
แร่และในการท าเหมือง
หรือเขตเศรษฐกิจแร่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เขตแหล่งแรเ่พื่อการ
สงวนหวงห้ามและเขต
แหล่งแร่เพื่อการ
อนุรักษ ์

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 13 ทรัพยากรแร่: พัฒนาเคร่ืองมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์ 

327



34 
 
1. ผู้ผลติและภาคอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องด้านแร่ มีการด าเนินกิจการที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน 
2. ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ การก ากับดูแล และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสทิธิภาพ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  พัฒนาและปรับปรุง
กลไกการใช้ประโยชน์แร่
ภายใต้เขตแหล่งแรเ่พื่อการ
ท าเหมือง 

1.1 ส่งเสริมการ
ประกอบกิจการใหม้ี
การยกระดับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนสูงขึ น 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      

1.2 พัฒนาระบบบูรณา
การการก ากับดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเฝ้า
ระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       

1.3 การจัดท าข้อมูล
พื นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของ
ประชาชนในพื นท่ี
ศักยภาพแร่ และพื นท่ี
ที่มีศักยภาพในการ 
ท าเหมือง 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      

 
1.4 ส่งเสริมใหม้ี
การศึกษารูปแบบและ

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

แนวทางของการใช้
ประโยชน์พื นท่ีเหมือง
แร่เก่า โดยการฟื้นฟู 
เพื่อการใช้ประโยชน์
พื นที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื นที่ สิ่งแวดล้อม 
และสร้างประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจต่อชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 พัฒนากลไกการ
เฝ้าระวัง ควบคุม และ
ระงับยับยั งการท า
เหมืองแร่ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อย่างทันท่วงที 

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 14  ทรัพยากรแร่: สร้างกลไกเพ่ือเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชมุชน ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 
ผลอันพึงประสงค์  
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1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีความเขา้ใจและมีความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ รวมทั งการเฝา้ระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชน   
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  เสริมสร้างศักยภาพ
ท้องถิ่นและชุมชนในการ
ก ากับดูแลการท าเหมืองแร ่

1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน เสรมิสร้าง 
และส่งเสรมิการเปิด
โอกาสให้ประชาชน 
และชุมชนท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ของประเทศ 

ข้อ 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวธิีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ มี
ความโปร่งใส ยดืหยุ่นและคล่องตวัสูง 

      

1.2 พัฒนาระบบ
สนับสนุนกระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และมีประสิทธิภาพ 
 

6.4.3 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและ
สร้างค่านิยมที่ดีของบุคลากรภาครัฐ 

       

2. กิจกรรม Green and 
Smart Mining การท า
เหมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 เสริมสร้างความ
เข้าใจเชิงรุกให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการแร ่

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

     

 

 
2.2 เสริมสร้าง
ศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชนในการ

ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ดูแล และเฝ้าระวัง
ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ จากการ
ท าเหมืองแร่ และเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และดูแลการท าเหมือง
แร่ทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 15 การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า: การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
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ผลอันพึงประสงค์  
๑) เพื่อให้การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน  าตามยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน  าแล้วเสรจ็ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
๒) เพื่อให้เกิดการบรูณาการแผนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานตามที่ก าหนดไว ้
๓) เพื่อให้มีหน่วยงานกลางท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการขับเคลื่อนและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการตามแผนงานท่ีก าหนด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการตาม
แผน และสนับสนุนการแก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบ 
๔) กระบวนการ ขั นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวทางมาตรฐานและกรอบระยะเวลาในการปฏบิัติที่ชัดเจน 
๕) ประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งน  าได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม มีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ น 
๖) มีกฎหมายการมีส่วนร่วมที่เป็นมาตรฐานทดัเทียมนานาชาติ และการร่วมแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ (Technical Hearing) ในโครงการของรัฐเป็นไปได้อยา่งมีระบบ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  กลไกการขับเคลื่อน
โครงการ 

1.1 การจัดท า   พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่

       

2. กระบวนการศึกษา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1 การแก้ไข   พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 

     

 

3. การขอใช้พื นที่เพ่ือ
พัฒนาแหล่งน  าตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 

3.1 การแก้ไข
พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

ข้อ 5.2 วางระบบบริหารจัดการน  าอย่าง
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  า 
ทั งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
 
 

   

 

 

 

 
3.2 การแก้ไข
พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 

   
 

 
 

 3.3 การแก้ไข ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พระราชบัญญัตสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บริหารงานราชการใหม ่
 
 

 

3.4 การแก้ไข
พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 
๒๔๘๕ 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 

   

 

 

 

 

3.5 การแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตร ี
-วันท่ี ๒๘ กันยายน 
๒๕๓๖ 
-วันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๒๐ 
-วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๗ 
-วันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๓๐ 
-วันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๔๕ 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่

   

 

 

 

4. กระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

4.1 การเร่งรัดการ
จัดท าพระราชบัญญตัิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการฯโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ... 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. กระบวนการ
งบประมาณ 

5.1 การศึกษาเพื่อ
ปรับปรุง   พ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง และ   
พ.ร.บ. การจดัรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 

   

 

 

 

 

5.2 การแก้ไข
พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 
๒๔๘๕ (หากการศึกษา
มีแนวทางที่เหมาะสม
สามารถด าเนินกาต่อไป
ได้) 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

5.3 การแก้ไข
พระราชบัญญัติการจัด
รูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 

   

 

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 16 การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า: การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ผลอันพึงประสงค์  
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ศึกษา วิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมรีะบบ เพื่อแก้ไขปญัหาเชิงพื นที่อย่างบูรณาการ รวมทั งใช้เป็นแบบอย่างส าหรับการด าเนินงานในพื นท่ีอื่นทั่ว
ประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  การศึกษาวิเคราะห์การ
ปรับปรุงวิธีการบริหาร
โครงสร้างเชิงซ้อนอย่างมี
ระบบในพื นท่ีตัวอย่าง เช่น 
ล าเชียงไกร ล าคันฉ ู

 ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ด าเนินการตามแผนงาน
ที่ได้จากกิจกรรมที่ ๑ 

 
ข้อ 5.1 จัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 17 การบริหารเชิงพ้ืนที่: การบริหารจัดการร่วมกัน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน  าเชิงพื นที่บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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๒) เกิดความชัดเจนการแบ่งหน้าท่ี ขอบเขตบริหารจัดการ และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ผลักดันให้เกดิ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ทั งในด้าน
การพัฒนาและการบรหิาร
จัดการ 

 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 

       

2. สร้างกลไกให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 
6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่

     
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 18 การบริหารเชิงพ้ืนที่: การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
ผลอันพึงประสงค์  
เพื่อให้โครงการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดร้ับการดูแลบ ารุงรักษาให้มสีภาพพร้อมใช้งานและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  การแก้ไข   พ.ร.บ.
ก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. และ
แผนปฏิบัติการก าหนด
ขั นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่อปท. พ.ศ....(ฉบับท่ี 
๓) 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมยั เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

       

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 19 การบริหารเชิงพ้ืนที่: การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑. กลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน  าและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน 
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๒. กระบวนการหรือระบบเพื่อน าไปสูก่ารปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  สร้างกลไกหรือ
เครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการ
บริหารจดัการน  าและการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
สอดคล้องกัน 

 5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

       

2. สร้างกระบวนการหรือ
ระบบเพื่อน าไปสู่การ
ปรับเปลีย่นการใช้ที่ดินให้
ตรงตามวตัถุประสงค ์

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

   

 

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 20 การบริหารเชิงพ้ืนที่: สมดุลการใช้น้ าทั้งผิวดินและใต้ดิน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑. กฎหมาย   พ.ร.บ. มาตรการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการน  าใต้ดิน ที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้งานในปัจจุบัน 
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๒. เครื่องมือหรือกลไกเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน  าผิวดินและน  าใต้ดินเพื่อให้เกิดความสมดลุ 
๓. ระบบฐานข้อมลูน  าใต้ดินท่ีมีข้อมูลเพียงพอ 
๔. เกิดการใช้งานระบบเติมน  ากลับลงสู่แหล่งน  าใต้ดิน และมีกระบวนการขยายผลสู่พื นที่อ่ืน 
๕. เกิดการใช้ ๓R ในการบริหารจดัการน  าใต้ดิน และมีกระบวนการขยายผลสู่พื นที่อ่ืน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย   
พ.ร.บ. มาตรการ ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน  าใตด้ิน ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการน ามาใช้
งานในปัจจุบัน   

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมยั เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหวา่งประเทศ 

       

2. สร้างเครื่องมือหรือกลไก
ที่เช่ือมโยงการบริหาร
จัดการน  าผิวดินและน  าใต้
ดินเพื่อให้เกิดความสมดุล 

 

5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุป
สงค์และอุปทาน 
 

   

 

 

 

3. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลน  าใต้ดินใหม้ี
ข้อมูลเพียงพอ 

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุป
สงค์และอุปทาน 

   
 

 
  

4. ผลักดันให้เกดิการน า
ระบบเติมน  าใตด้ินมาใช้
งาน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

   
 

 
 

5. รณรงค์ให้เกดิการใช้ 3R 
ในการบริหารจัดการน  าใต้
ดิน และมีกระบวนการ
ขยายผลสู่พื นที่อ่ืน 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 21 การบริหารเชิงพ้ืนที่: การบริหารจัดการพ้ืนที่น้ าท่วมตามฤดูกาล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑. ประชาชน รวมถึงเกษตรกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น  าท่วมได้ และได้รับผลกระทบลดนอ้ยลง 
๒. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต รวมถึงจดัท าปฏิทินการเพาะปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น  าท่วมตามฤดูกาล 
๓. พื นที่ท่ีเกิดน  าท่วมซ  าซาก มสีระน  าประจ าไร่นา แก้มลิง ทางระบายน  า หรือโครงสร้างอื่น ท่ีช่วยบรรเทาปัญหาน  าท่วมในช่วงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
๔. เกิดอาชีพเสรมิเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มเติมให้กับคนในพื นท่ี ในช่วงที่เกิดภาวะน  าท่วมตามฤดูกาล 
๕. พื นที่ถูกน  าท่วมลดน้อยลง ระยะเวลาที่ถูกน  าท่วมลดน้อยลง ความเสยีหายที่เกิดจากน  าท่วมลดน้อยลง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ปรับเปลีย่นแผนการผลิต
และจัดท าปฏิทินการ
เพาะปลูกพืช 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ส่งเสรมิให้ประชาชน
ทั่วไปหรือเกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิในช่วงที่เกิดน  าท่วม
ตามฤดูกาล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

3. ส่งเสรมิให้เกษตรกรขุด
สระน  าประจ าไร่นาเพื่อ
บรรเทาปญัหาน  าท่วมและ
เก็บน  าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 22 ระบบเส้นทางน้ า: การจัดการระบบเส้นทางน้ า 
ผลอันพึงประสงค์  
เพื่อให้การดูแลรักษาท านุบ ารุงเสน้ทางน  ามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สามารถบรูณาการความร่วมมือและข้อมลูระหวา่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตามภารกิจที่แตกตา่งกันได้อย่างแท้จริง 
จึงก าหนดให้มีเป้าหมายดังนี  
๑) แผนทีเ่ส้นทางน  า มีการก าหนดล าดบัศักย์ ความส าคัญของเส้นทางน  าในลุ่มน  า พร้อมทั งก าหนดขนาด (เกณฑร์ับผดิชอบ) ของทางน  าให้สอดคล้องกับล าดับศักย์ที่ก าหนด และ
จัดท าแผนที่เส้นทางน  าท่ีแสดงล าดับศักย์ของเส้นทางน  า ของลุ่มน  า และของจังหวัดที่ชัดเจนให้สาธารณะค้นหาได้ง่าย ในลักษณะคล้ายกับแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
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๒) ผังระบบระบายน  า (ผังน  า) ควบคู่กับผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการก าหนดระบบเส้นทางน  าและล าดับศักย์ของเส้นทางน  า (ผังน  า) ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ในผังเมืองรวม
จังหวัด โดยจะต้องแสดงองค์ประกอบและขนาดของเส้นทางน  าในผงัเมืองรวมจังหวัด เช่นเดยีวกับการก าหนดขนาดของถนนในผังระบบคมนาคมขนส่งของผังเมืองรวมทีใ่ช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
๓) คู่มือบริหารจัดการเส้นทางน  าและระบบเส้นทางน  า ก าหนดองคก์รที่ท าหน้าท่ีบริหารจัดการและการท านุบ ารุงรักษาทางน  าและระบบเส้นทางน  าท่ีชัดเจน อาทิเช่น มีองค์กร
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดหาทุนสนับสนุนและก ากับ (Regulator) และองค์กรปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโนบาย (Operator) พร้อมจัดท าคู่มือน  าเพื่อใช้ด าเนินการทางน  าและระบบ
เส้นทางน  า 
๔) เกณฑ์ที่จะน ามาใช้ออกแบบขนาดขององค์ประกอบของระบบเสน้ทางน  าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการสังเคราะห์และปรับปรุงเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบและ
ขนาดองค์ประกอบของทางน  าในพื นท่ีลุ่มน  า ในพื นท่ีจังหวัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั งก าหนดกฎหมายรองรับส าหรับการน าไปปฏิบัติของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๕) กฎหมายทางน  า มีการสังเคราะห์และปรับปรุงภารกิจและกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางน  าท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันทั งในการบริหารจดัการและในการท านุบ ารุงรักษาทางน  าและองค์ประกอบของระบบเส้นทางน  าท่ีมีอยู่เดิม และที่จะจัดสร้างขึ นใหม่ 
๖) องค์ความรู้ทางน  า มีการพัฒนาระบบองค์ความรู้และกฎเกณฑ์ทีจ่ะน ามาใช้ในการบรหิารจดัการและรักษาระบบเส้นทางน  าเดิม และที่จะจัดสร้างขึ นใหม่ รวมทั งมีการพัฒนาองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการทางน  าและระบบเส้นทางน  าให้สัมฤทธ์ิผลตามหลักเทคนคิวิชาการและเกิดประโยชนส์ูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาสังคม และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ง 
๗) ระบบสารสนเทศทางน  า มีการจัดท าระบบสารสนเทศ สภาพการใช้ที่ดิน เส้นทางน  า ผังการใช้ที่ดิน ผังระบบป้องกันน  าท่วมและผังระบบระบายน  า(ผังน  า) ผังระบบคมนาคมและ
สาธารณูปโภค ทั งในระดับลุ่มน  าระดับจังหวัด และระดับประเทศท่ีเป็นมาตรฐานเดียว และปรับให้เปน็ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
๘) กระบวนการถา่ยทอดองค์ความรู้ทางน  าและระบบทางน  าและการประชาสัมพันธ์ มีกระบวนการ การประชุม ประชาสมัพันธ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางน  าและระบบเส้นทาง
น  า รวมทั งแนวทางการบริหารจัดการสู่หน่วยงานรับผดิชอบ ทั งหน่วยราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น และประชาคมในท้องที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมรีะบบการ
ประเมินผล เพื่อน ามาปรบัปรุงใหท้ันสมัยสอดคล้องกับสภาพที่แปรเปลี่ยนไปและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ที่ได้จัดท าไว ้
 ทั งนี  เพื่อการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ความรับผดิชอบตามภารกิจที่แตกตา่งกัน สามารถใช้ระบบเส้นทางน  าท่ีมีหลักเกณฑ์ คู่มือ องค์ความรู้ และระบบ
สารสนเทศทางน  าท่ีมีมาตรฐานเดยีวกัน 
 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ศึกษาส ารวจเพื่อก าหนด
ทางน  าและระบบเส้นทางน  า
การก าหนดล าดับศักย์ และ
ขนาดของทางน  าท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันรวมทั งการ
จัดท าแผนที่เส้นทางน  าของ
ประเทศ 

 5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 

       

2. ศึกษาส ารวจเพื่อก าหนด 
ผังระบบป้องกันน  าท่วมและผัง
ระบบระบายน  า (ผังน  า) และ
ขนาดขององค์ประกอบของ
ทางน  าในผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน อาทิเช่น การก าหนดผัง
เส้นทางน  าในผังเมืองรวม
จังหวัด ผังภาค และผังประเทศ 
ผังลุม่น  า ฯลฯ 

 

5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การใหม้ีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

3. สังเคราะหเ์กณฑ์ที่จะ
น ามาใช้ออกแบบทางน  าและ
ระบบเส้นทางน  า ออกแบบ
ขนาดองค์ประกอบของทางน  า
ของประเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 

   

 

 

 

4. สังเคราะหจ์ัดท าคู่มือที่จะ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และด าเนินการทางน  าและ
ระบบเส้นทางน  าของประเทศ 
รวมทั งถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางน  าและระบบทางน  าและ
การประชาสัมพันธ์ 

อุปสงค์และอุปทาน 

5. สังเคราะห์ ปรับปรุง
กฎหมายที่จะน ามาใช้บริหาร
จัดการก ากับดูแลทางน  าและ
ระบบเส้นทางน  าและจัดตั ง
องค์กรดูแลทางน  าและระบบ
เส้นทางน  าท่ีเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง 

 

5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

6. สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์
ความรู้ทางน  าและระบบ
เส้นทางน  าและก าหนดองค์
ความรู้ข้อก าหนดด้านเทคนิค
วิชาการที่เป็นมาตรฐาน 

 

5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 
 

   

 

 

 

7. สังเคราะหป์รับปรุงระบบ
สารสนเทศของ ทางน  าและ
ระบบเส้นทางน  าท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั งประเทศ 

 

5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 

   

 

 

 

8. ก าหนดแผนงาน (แผนเงิน  5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณา       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และแผนเวลา) การพัฒนาทาง
น  าและระบบเส้นทางน  าเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

การให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้าน 
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 
 

9. ปรับขนาดของ
องค์ประกอบของระบบ
เส้นทางน  าท่ีเป็นสิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานต่างๆให้ได้ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนด
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากร
น  า 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

10. ติดตามผลการด าเนินการ
และการประเมินผล  

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

   
 

 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 23 ระบบเส้นทางน้ า: การดูแลรักษาเส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม 
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ผลอันพึงประสงค์  
เส้นทางระบายน  าโดยรอบโรงพยาบาลที่ตั งอยู่ในพื นท่ีเสี่ยงน  าท่วม มปีระสิทธิภาพการระบายน  าดีขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. วิเคราะห์หาโรงพยาบาล
ที่ตั งอยู่ในพื นท่ีวิกฤตน  า
ท่วมทั่วประเทศเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล 

 5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

       

2. ผลักดันให้เกดิมาตรการ
ในการดูแลเส้นทางน  า
โดยรอบพื นที่โรงพยาบาล 

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการ
ให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  าทั งด้านอุปสงค์
และอุปทาน 

   
 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที ่24 : ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ: การขยายผลความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน้ าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยนื 
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ผลอันพึงประสงค์  
๑) มีกลไกเพื่อขยายผลแบบอยา่งความส าเร็จ 
๒) มีคณะกรรมการบริหารจัดการน  าระดับชุมชน เกิดการมสี่วนร่วมทั งในส่วนของการพัฒนาและการบริหารจดัการ และรัฐท าหน้าท่ีส่งเสรมิ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  เร่งรัดการจดัตั ง
คณะกรรมการบรหิาร
จัดการน  าระดับชุมชน และ
ผลักดันใหม้ีกฎหมาย
รองรับการด าเนินงาน 

 ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ราชการใหม ่

       

2. ผลักดันให้เกดิกลไกเพื่อ
ขยายผลความส าเร็จที่
ชัดเจน 

 
ข้อ 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ราชการใหม ่

  
 

  
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 25 ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ:  เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ผิวน้ าในอ่างน้ า 
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ผลอันพึงประสงค์  
๑) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน  าอย่างเต็มประสิทธิภาพในหลายมติิ และเกิดการขยายผลความส าเร็จไปสู่วงกว้าง 
๒) เพื่อช่วยลดน  าระเหยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าซึ่งจะเปน็แหล่งพลังงานทดแทนท่ีส าคญัในอนาคต  
๓) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและแนะน าแนวทางปฏิบัติแก่พื นท่ีใกล้เคียง จนเกดิเครือข่ายความร่วมมือ และขยายผลไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ นต่อไป 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ถอดบทเรียน
ความส าเร็จ 

 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มคีวาม เหมาะสม แล 

       

2. พัฒนาเทคโนโลยี การ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ลอยน  า 
(Floating Solar) ให้
เหมาะสมกับบริบทของ
พื นที ่

 

3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย มุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีความโปรง่ใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การใช้ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ลอยน  า 
(Floating Solar) 

 

3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย มุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีความโปรง่ใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง 
 

   
 
 
 

 

 

 

4. ผลักดันให้เกดิกลไกเพื่อ
ขยายผลความส าเร็จที่
ชัดเจน 

 
3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย มุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีความโปรง่ใส ยืดหยุ่น
และคล่องตัวสูง 

  
  

 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 26 ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารจัดการน้ า 
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ผลอันพึงประสงค์  
๑) องค์กรจัดการน้ ามีบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้หลากหลายร่วมบริหารจัดการน้ า 
๒) มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ า 
๓) บุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ ามีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถด้านการใช้ข้อมลูและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  เร่งรัดจัดตั งศูนย์ข้อมูล
น  าระดับจังหวัด 

 5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการให้
มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  า ทั งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน 

       

2. จัดท ามาตรฐานและ
ผลักดันใหเ้กิดการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการน  าให้ทันต่อ
สถานการณ ์

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการให้
มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  า ทั งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน 

   

 

 

 

3. ผลักดันการใช้เทคโนโลยี 
Big Data เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหาร
จัดการน  า 

 
5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการให้
มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  า ทั งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน 

   

 

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 27 การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด 
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ผลอันพึงประสงค์  
๑) การก าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
๒) การจัดท า One Marine Chart  
๓) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการเขต
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

3. ศึกษาแนวทางการแบ่ง
เขตแดนทางทะเลราย
จังหวัดทั งในระดับ
ภาพรวมและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

4. จัดท าร่างแผนที่การแบ่ง
เขตแดนทางทะเลทั ง ๒๓ 
จังหวัด ตามหลักการทาง
วิชาการ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

   

 

 

 

6. ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการเขต
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

6.1 ก าหนดเส้นเขต
จังหวัดทางทะเลและ
รายการคา่พิกัดราย
จังหวัด 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

   

 

 

 

6.2 จัดท าแผนท่ีเขต
ทางทะเลรายจังหวัด 
รายกลุม่จังหวัด และ
ภาพรวมของพื นที่ทาง
ทะเล 

 

   

 

 

 

6.3 จัดท าแผนท่ีการ
จ าแนกเขตทางทะเล
และชายฝั่งในลักษณะ 
One Marine Chart 

 

   

 

 

 

6.4 ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

     
 

 

7. จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
  

 
 

8. เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

กระบวนการปฏิบัต ิ
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 28 การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) การจัดท า ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
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๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและการบริหาร
จัดการผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล รวมทั งร่าง 
พ.ร.บ. การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. .... 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

3. ศึกษาแนวทางการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

4. จัดท าข้อเสนอแนะ
ประกอบ  
ร่าง พ.ร.บ. การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. .... 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

6. ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การปรับสมดลุโครงสรา้ง
องค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 
 
 

6.1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
เพื่อเร่งผลักดัน ร่าง 
พ.ร.บ.การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล  
พ.ศ. .... 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

6.2 ก ากับการจดัท าอนุ
บัญญัตริองรับ ร่าง 
พ.ร.บ.การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 
พ.ศ. .... 

 

  

 

  

 

7. จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

8. จัดตั งหน่วยงานที่บูรณา
การให้มีอ านาจใช้กฎหมาย 
และไม่ซ  าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

 

  

 

9. เสนอผลการด าเนินการ  5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 29 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการจดัการขยะในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 
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๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการขยะในทะเล
และชายฝั่ง และรายงานวาม
ก้าวหน้าประเด็นปฏริูป
ต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการขยะในทะเล
และชายฝั่ง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจัดการขยะในทะเล
และชายฝั่ง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับนโยบาย

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และระดับพื นท่ี   

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการขยะใน
ทะเลและชายฝั่ง 
 

๖.๑)จดัตั งแนวทาง
ขจัดขยะทะเลทาง
เศรษฐศาสตร์และออก
ระเบียบเกี่ยวกับการ
ขายถุง พลาสติกตาม
ร้าน Major Trade 
ตามแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล โดย
ปรับปรุงระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

๖.๒) จดัท ากฎหมาย
และกฎระเบยีบที่
สนับสนุนผลติภณัฑ์ 
Green ที่มีส่วนช่วยใน
การจัดการขยะทะเล 
อาทิ การรีไซเคิลน า
กลับมาใช้ใหม่ 
มาตรการทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนผลติภณัฑ์ไบ
โอพลาสติก 

 

     

 

 ๖.๓) จดัท าแผน        
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประชารัฐขจดัขยะ
ทะเลและตั งศูนย์
บริหารจดัการขยะ
ทะเล เพื่อด าเนินการ
ลดขยะทะเลใน
ส่วนกลางน  าและ
ปลายน  า 

 

๖.๔) จดัท าแผน
ประชารัฐพิทักษ์สตัว์
ทะเลหายากและจัดตั ง
ศูนย์พิทักษ์สัตว์ทะเล
หายาก เพื่อให้มีการ
ยกระดับการช่วยเหลือ
สัตว์ทะเลหายากและ
สนับสนุนการ
ด าเนินการพิทักษ์สตัว์
ทะเลหายากในพื นที่ 

 

     

 

 

๖.๕) จดัท ามาตรฐาน 
Clean Sea Thailand 
และสนบัสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

 

     

 

 
๖.๖) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

   
  

 
 

๗. จัดประชุมประชาพิจารณ์  5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

๘. เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 30 การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
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๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการเขต
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการองค์ความรู้
ทางทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการองค์ความรู้
ทางทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี  

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

รวมทั ง มีการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่
ส าคัญใหภ้าคประชาชน
รับรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการองค์
ความรู้ทางทะเล 
      
      

๖.๑) ก าหนดรูปแบบ
องค์กรและจดัตั ง
จัดการความรู้ทางทะเล 
เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดการองค์ความรู้ทาง
ทะเลของประเทศ 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

  

 

 

 
๖.๒) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

 
  

 
  

 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) พัฒนาโครงสร้าง
ฐานข้อมูลในการเข้าถึง
โดยง่าย 

 
6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริาชการให้
ทันสมัย มุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีความโปรง่ใส ยืดหยุ่นและ
คล่องตัวสูง 

  
 

  
 

๙) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่กระบวน 
การปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 31 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝ่ัง 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการมลพิษในทะเลและชายฝั่งท่ีมปีระสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการมลพิษใน
ทะเลและ ชายฝั่ง รวมทั ง
สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความ ก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปูต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการมลพิษใน
ทะเลและชายฝั่ง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการมลพิษใน
ทะเลและชายฝั่ง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการมลพิษใน
ทะเลและชายฝั่ง 
     
       
 
    

๖.๑) น าระบบ 
Environmental 
Checklist มาใช้เพื่อ
ควบคุมกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อทะเล
แต่ไมเ่ข้าข่ายกิจกรรม
ขนาดใหญ่ที่ต้องผ่าน 
EIA 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

๖.๒) ปรบัปรุงระเบียบ
ให้หน่วยงานส่วนกลาง
สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับจัดตั งโรงบ าบัด
น  าเสีย ฯลฯ ให้องค์กร
ท้องถิ่นที่มีการควบคุม
คุณภาพน  าในพื นท่ีให้
อยู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เท่านั น 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) สนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหญ่
ให้มีส่วนช่วยในการ
บ าบัดน  าเสียของชุมชน
ในพื นที่ โดยเพิ่ม
มาตรการ ด้านภาษี
และการคลัง 

 

   

 

 

 

 ๖.๔) ปรบัปรุงระเบียบ        
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ให้หน่วย งานท่ีอนุญาต
เป็นผู้รับผิดชอบหาก
เกิดปัญหาต่างๆใช้
ระบบเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเข้ามา
ประเมินมูลค่าความ
เสียหาย 

 

๖.๕) จดัท าแผนที่ ให้
ล าดับความส าคญั และ
จัดท า Road Map ของ
การก าจัดพื นที่น  าเสีย
ชายฝั่งทะเล 

 

   

 

 

 

 

๖.๖) จดัท าระบบการ
ตรวจสอบและติดตาม
คราบน  ามันครบวงจร
และทันต่อเหตุการณ์ 
โดยเฉพาะในพื นท่ี EEC 
พื นที่อ่าวไทยตอนใน
และในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลทุก
แห่ง 

 

   

 

 

 

 

๖.๗) จดัท าระบบ
ตรวจสอบ/ตดิตาม/
แจ้งเตือนมลพิษทาง
ทะเลและสตัว์ทะเลมี
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พิษ เช่น น  าเปลี่ยนสี  
(ขี ปลาวาฬ) ฯลฯ 

 
 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 32 การบริหารจัดการการประมงทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการการประมง
ทะเล รวมทั งสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการการประมง
ทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
 

  
 

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารจดัการการประมง
ทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการการ

๖.๑) จดัท าระบบ
ส่งเสริมด้านการ

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประมงทะเล 
     
        
 

เพาะเลี ยงสัตว์น  าท่ีมี
ศักยภาพส าหรับอาชีพ
ประมงพื นบ้าน
โดยเฉพาะ 

 
 
 
 

 

๖.๒) จดัท าแผน
บริหารจดัการการ
ประมงทะเล ท่ี
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ทั งใน
มิติของพื นที่และ
ฤดูกาล 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) ปรบัปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประมงทะเลให้
เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมทั งการแสวงหา 
การอนุรักษ์ และการ
ฟื้นฟูสัตว์ทะเล 

 

   

 

 

 

 

๖.๔) ปรบัปรุงองค์กร/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประมงทะเลทั ง
ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติให้มี
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประสิทธิภาพ 

 
๖.๕) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

 
   

 
 

 

๗) ขับเคลื่อนการบริหาร
เชิงพื นที่โดยท้องถิ่น
บริหารจดัการพื นที ่
ของตน ส าหรับส่วนกลาง
ท าหน้าที่ก าหนด และ
ก ากับนโยบาย 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงานราชการ
ใหม ่
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  

 

๘) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อ 
รับ ฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน 
 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

 

  

 

๙) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่กระบวน 
การปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที ่33 การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลงังานในทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานใน

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ทะเล รวมทั ง  
สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปูต่างๆ 

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงาน 
ในทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
บริหารทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่ง

๖.๑) จดัตั งระบบ
ตรวจสอบ/ตดิตามการ
รื อถอนแท่นผลิต

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พลังงานในทะเล 
     
 
    
 

ปิโตรเลียมเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในทะเล เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวด าน  า/
แหล่งอนุรักษ์ทะเล 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 

๖.๒) จดัท าแผนบริหาร
จัดการ  
การแสวงหาสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) จดัท าแผนบริหาร
จัดการ การใช้
ประโยชน์จากสินแร่
และแหล่งพลังงานใน
ทะเล 

 

   

 

 

 

 

๖.๔) ปรบัปรุงองค์กร/
หน่วยงาน หรือจัดตั ง
องค์กร ควบคุมและ
ก ากับการในงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล
ทั งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 

๖.๕) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การแสวงหาและการใช้
ประโยชน์จากสินแร่
และแหล่งพลังงานใน
ทะเลที่ทันสมัยและ
สอด คล้องกับลักษณะ
ของทะเลไทย 

 

   

 

 

 

๗) ขับเคลื่อนการบริหาร
เชิงพื นที่โดยท้องถิ่นบริหาร
จัดการพื นที่ของตน 
ส าหรับส่วนกลางท าหน้าที่
ก าหนดและก ากับนโยบาย 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

๘) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับ ฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๙) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่กระบวน 
การปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
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(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 34 : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) การแบ่งเขต (zoning) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒) ก าหนดแนวทางตามแนวคดิ MSP 
๓) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเล

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และชายฝั่ง รวมทั งสรุปผล
การด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้า 

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งตามแนวคดิ Marine 
Spatial Planning (MSP) 
และรวบรวมฐานข้อมลูการ
ใช้ทรัพยากรทางทะเลใน
พื นที่ต่างๆ  

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๔) จัดท าร่างเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
หลักการทางวิชาการ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  
 
 
 

 

 

 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

นโยบายและระดับพื นท่ี  
๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
    
             

๖.๑) การส ารวจข้อมูล
ทรัพยากรรายพื นท่ีและ
รายประเภทของ
ทรัพยากร รวมถึงการ
ใช้ประโยชน ์
 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 ๖.๒) ก าหนดเขต 
(zoning) การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) จดัท า แก้ไข
ปรับปรุง และก ากับ
การยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยว ข้องเพื่อให้แผน 
MSP สามารถใช้บังคับได ้

 

   

 

 

 

 

๖.๔) ก าหนดให้จังหวัด
เป็นเจ้าภาพรับผดิชอบ
หลักในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรใน
พื นที่ของตน 

 

   

 

 

 

 
๖.๕)  การขับเคลื่อนให้
ท้องถิ่น/จังหวัด 
สามารถบูรณการ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ทรัพยากรในพื นที่ของ
ตน 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 35 การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยนื 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 
รวมทั งสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

๔) จัดท าร่างแนวทางการ
อนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

  

 

 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การอนุรักษ์ปะการังอย่าง

๖.๑) จดัท าระบบ
ตรวจสอบ ดูแล และ

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ยั่งยืน ติดตั งเครื่องติดตามเรือ
ตรวจของภาครัฐ/เรือ
ท่องเที่ยวทั งหมด 

 
 
 

 

๖.๒) บูรณาการ
แผนการท่อง เที่ยว
แบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับแนวปะการังทั งหมด 

 

   

 

 

 

 
๖.๓) จดัท าแผนที่
ปะการังท่ัวประเทศ 
(One Reef Map) 

 
   

 
 

 

 

๖.๔) มีการรายงาน
สถานภาพการใช้
ประโยชนภ์ัยคุกคาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๔๐๐ สถานตีรวจวัด 
แบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

 

   

 

 

 

 

๖.๕) จดัท าแผน
ปะการังแห่งชาต ิ
แผนปะการังในพื นที่ 
Cluster และ 
แผนปะการังราย
จังหวัด 

 

   

 

 

 

 
๖.๖) จดัตั งเขตสงวน
รักษา ๑๗ แห่ง เขต
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ๕๐ แห่ง ภายใน 
๕ ปี 

 

๖.๗) พื นที่ตัวอย่าง 
“ยุทธศาสตร์อ่าว
พังงา” รวม ๓ โมเดล 
(พีพีโมเดล เกาะไข่
โมเดล อ่าวพังงาโมเดล) 
และขยายผลในพื นที่
อ่าวพังงาทั งหมด 
(พังงา ภูเก็ต กระบี่) 

 

   

 

 

 

 
๖.๘) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

 
   

 
 

 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๘. เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 36 การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการการแก้ปญัหาการกดัเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกัด
เซาะชายฝั่ง รวมทั งสรุปผล
การด าเนินการประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๑ และรายงาน
ความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่งแบบบูรณาการทุก
พื นที่ของชายฝั่งประเทศ
ไทย 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

 

  

 

๔) จัดท าร่างแนวการ
แก้ปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝั่งของประเทศไทย 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
  

 
 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 
 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การแก้ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
     
 
 
        

๖.๑) น าระบบ 
Environmental 
Check List มาใช้
ส าหรับสิ่งก่อสรา้งริม
ทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด เพื่อป้องกัน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ น 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

๖.๒) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลและท า
กระบวนการมีส่วนร่วม
ให้ครอบ คลุมทุก
ประการทั งในเรื่อง 
ผลกระทบต่อห่วงโซ่
อาหารและระบบนิเวศ 
รวมทั ง จัดท าระบบ 
ที่สามารถดูแลควบคุม
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
เพื่อให้กฎหมายมีการ 
บูรณาการของทุก
หน่วยงาน 

 

  

  

 

 

๗) จัดประชุมประชา  5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

๘) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 37 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๑) ทบทวนสภำพปัญหำ 
รวบรวม และวิเครำะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศในกำร
ปกป้อง รักษำ และฟื้นฟู
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล รวมทั้งสรุปผล
กำรด ำเนินกำรและรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำประเด็น
ปฏิรูปต่ำงๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หำรือ/
แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำควิชำกำร 
และภำคประชำชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

 

  

 

๓) ศึกษำแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
ปกป้อง รักษำ และฟื้นฟู
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๔) จัดท ำร่ำงแนวทำงกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
ปกป้อง รักษำ และฟื้นฟู
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๕) สร้ำงกำรรับรู้และกำรมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทั้งในระดับ
นโยบำยและระดับพ้ืนท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
ปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล 
 
 

   ๖.๑) ก าหนด
แนวทางและ Road 
Map ในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 

๖.๒) ยกร่าง
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

๖.๓) จดัท าแผนการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการ
ปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

  

 

  

 

 

๖.๔) ปฏิบตัิตาม
แผนการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปกป้อง รักษา 
และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล 

 

  

 

  

 

 
๖.๕) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

 
  

 
  

 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) จัดตั งคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

๙) เสนอผลการด าเนินการ
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาน าไปสู่
กระบวนการปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 38 การบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการพื นท่ีคุ้มครองทางทะเลและสตัว์ทะเลที่มปีระสิทธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการพื นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล รวมทั งสรุปผลการ
ด าเนินการและรายงาน
ความ ก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
บริหารจดัการพื นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๔) จัดท าร่างพื นที่คุ้มครอง
ทางทะเลและสตัว์ทะเล 
และพื นที่เป้าหมายในการ
ประกาศ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

นโยบายและระดับพื นท่ี 
๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การบริหารจัดการพื นท่ี
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล 
     
     

    ๖.๑) ก าหนดให้
แผนพัฒนาประเทศ/
ยุทธศาสตร์กระทรวง/
กรมที่เกี่ยวข้อง ต้อง
กล่าวถึงพื นที่คุ้มครอง
ทางทะเล 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

   

 

 

 

 

๖.๒) ก าหนดให้
หน่วยงานท่ีประกาศ
พื นที่คุ้มครองทางทะเล
ทุกรูปแบบ มีแผน
แม่บทในการด าเนิน 
การในพื นท่ี ก าหนด
ดัชนีชี วัดและหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจน โดย
มีระบบทีส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีอย่าง
ประสิทธิภาพ 

 

   

 

 

 

 

๖.๓) ก าหนดให้มี
หน่วยงาน/องค์กร
รับผิดชอบดา้นการ
ติดตามประเมินผล
พื นที่คุ้มครองทางทะเล
ให้เป็นไปตามดัชนีชี วัด
และจัดท ารายงานเป็น
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประจ าทุกปี เพ่ือ
น าเสนอและต้อง
สามารถเข้าถึงและให้
ความคิดเห็นไดจ้าก
ผู้สนใจทั่วไป     

 

๖.๔) ปรบัปรุงองค์กร/
กฎหมายให้พื นท่ี
คุ้มครองทางทะเลมี
หน่วย งานรับผิดชอบ
ตรวจตรา/ดูแลอยา่ง
ต่อเนื่อง ทั งในส่วนของ
จังหวัดที่มีพื นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และหน่วย งานกลาง 

 

   

 

 

 

 

๖.๕) ก าหนดให้มีการ
ประกาศพื นท่ีคุ้มครอง
ทางทะเลโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยปีละ ๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร  (โดยมี
เกณฑส์อดคล้องกับข้อ 
๖.๒ และข้อ ๖.๓) 

 

   

 

 

 

 
๖.๖) ก ากับการยกร่าง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๗) จัดประชุมประชำ
พิจำรณเ์พื่อรับฟังควำม
คิดเห็นจำกทุกภำคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) เสนอผลกำรด ำเนินกำร
ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
พิจำรณำน ำไปสู่กระบวน 
กำรปฏิบัต ิ

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 

  

 

  

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 39 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ท่ีมีประสทิธิภาพ 
๒) การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

๑) ทบทวนสภาพปัญหา 
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายทางทะเลของ
ประเทศไทย อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคี รวมทั งสรุป 
ผลการด าเนินการและ
รายงานความ ก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรปูต่างๆ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

๒) ร่วมประชุม/หารือ/
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกับ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

 

  

 

๓) ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทาง
ทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๔) ตั งคณะกรรมการ
ระดับชาตเิพื่อติดตาม และ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทาง
ทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๕) สร้างการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั งในระดับ
นโยบายและระดับพื นท่ี 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

 

  

 

๖) ด าเนินกิจกรรมหลักใน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ทางทะเล 
        
 

๖.๑) ก าหนดแนวทาง
และ Road Map ใน
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

 

  

 

 

๖.๒) ก ากับการแก้ไข/
ปรับปรุง/ยกร่าง
กฎหมายใหม้ีความ
สอดคล้องและทันสมัย
รวมทั ง ให้ความส าคญั
แก่ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม 

 

  

 

  

 

๗) จัดประชุมประชา
พิจารณเ์พื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

  
 

  
 

๘) จัดตั งคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟื้นฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 40 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่: การปฏิรูปกฎหมาย 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) จัดท าพระราชบัญญตัิว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพท่ีน าไปสู่การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทย 
๒) กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาค ี
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ยกร่างพระราชบญัญัติ
ว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ....ใช้เป็น
กรอบบริหารจัดการความ

1.1 ยกร่าง   พ.ร.บ. ว่า
ด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

หลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ* 

 

1.2 รับฟังความเห็น 
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

   
 

 

 

 

1.3 น าเสนอร่าง   
พ.ร.บ. ว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ตาม
ขั นตอน 

 

   

 

 

 

 
1.4 ยกร่าง กฎหมาย
ล าดับรอง และรับฟัง
ความเห็น 

 
   

 
 

 
 

 

 
1.5 น าเสนอกฎหมาย
ล าดับรองเข้าสู่การ
พิจารณาตามขั นตอน 

 
  

  
 

 

2. ทบทวนและปรับปรุง
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีอยู่ และน าเสนอ

 

ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เข้าสู่การพิจารณาและ
บังคับใช้ตามขั นตอน 

 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 41 ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่: การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ 
ผลอันพึงประสงค์  
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยตั งคณะกรรมการระดับชาตแิละระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีการ
ด าเนินงานมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) องค์กรกลางที่ท าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดบัประเทศ มีการปรับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และภารกิจให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1. การปฏิรูปกลไก
คณะกรรมการในระดับ 
ประเทศ 

1.1 ปรับปรุง
องค์ประกอบ
คณะกรรมการ กอช. 
เพื่อท าหน้าท่ีและมี
อ านาจในการบริหาร
จัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ
จนกว่า   พ.ร.บ. จะมี
ผลบังคับใช้ (ภายใต้
ระเบียบ กอช.) 

6.1.1 วางระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ        

 

1.2 จัดตั ง
คณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กอช. เพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็น
ปฏิรูปประเทศ (ภายใต้
ระเบียบ กอช.) 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

1.3 จัดตั ง
คณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชาตภิายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ....
(ภายใต้   พ.ร.บ.) 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 

1.4 ยกระดับ/ปรับปรุง
องค์กรเพื่อท าหน้าที่
ส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาต ิ

6.3 การปรบัปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

1.5 จัดประชุม
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ และ
ขับเคลื่อนประเด็น
ปฏิรูปประเทศ 

 

   

 

 

 

2. การปฏิรูปกลไก
คณะกรรมการในระดับ
พื นที ่
 
 
 
 
 

2.1 จัดตั ง
คณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัดเพื่อ
ประสานการด าเนินงาน
ปฏิรูประบบและ
เครือข่ายของศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ต าบล (ภายใต้ กอช.) 

6.3 การปรบัปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

   

 

 

 

 

2.2  จัดตั ง
คณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัด ตาม

6.3 การปรบัปรุงบทบาท ภารกจิ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

   

 

 

 

399



106 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. .... 

 
 
 

 

2.3 จัดประชุม
คณะกรรมการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัด 

 

   

 

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 42 ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ: จัดท าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน างานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ระบบวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมตั งแต่การวิจัยขั นพื นฐานและอนุกรมวิธาน นวัตกรรม และการประยกุต์ใช้เชิงเศรษฐกิจ พร้อมทั งระบบงบประมาณและเงินทุนสนับสนุนที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๒) มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชน 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1) จัดท าแผนการวิจัยและ
พัฒนาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ลักษณะ Agenda - 
Based/Area – Based 
/Program - Based 
รวมทั งข้อเสนอแนะและ
แผนการด าเนินงานในการ
พัฒนาระบบวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่
เชื่อมโยงกับทิศทางการ
พัฒนาของโลกและระดับ 
ประเทศด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม โดยก าหนดทิศ
ทางการวิจัยและประเด็น
หลักท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน
ในการด าเนินการ และ
ส่งผลต่อการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 

 6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่

       

2) สนับสนุนงบประมาณ
ตามแนวทางการปฏิรูป
ระบบวิจัย และนวัตกรรม
โดยจัดงบประมาณตาม
วาระการวิจยั ในส่วนของ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

 

6.1.2 ปรับปรุงระบบบรหิารจดัการ
งบประมาณให้มลีักษณะแบบ ยึดโยง
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับและเป้าหมายร่วมเป็น
หลัก 
 
 
 

  

 

  

 

3) พัฒนากลไกในการ  6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม เข้า
สู่การก าหนดนโยบายและ
แผนของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
และพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั งภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการผลติและบริโภค
ที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อ
เป้าหมาย zero waste ตาม
แนวทางเศรษฐกิจไหลเวียน 
(Circular Economy) 

ราชการใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามความต้องการของ
ชุมชน และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับ
คนในชุมชน โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และสถาบัน 
การศึกษาในพื นท่ี 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 43 ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ: ปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  
จัดตั งสถาบันวิจยัระบบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อก าหนดนโยบาย พัฒนาระบบวิจยั องค์ความรู้และบคุลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) จัดตั งสถาบันวิจัยระบบ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และด าเนินงาน 

 6.3.2 ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารงานราชการใหม่ 

       

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
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(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 44 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เปน็ธรรม: พัฒนา
คลังข้อมลูทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีล าดับความส าคัญสูง 
๒) มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) จัดท ำข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีมี
ล ำดับควำมส ำคญัสูงและที่มี
ควำมส ำคญัต่อประเทศเป็น 
2 กลุ่ม พร้อมจัดท ำ
รำยละเอียดในแต่ละชนิดที่

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ครอบคลมุในทุกมิติ ไดแ้ก่ 
 ชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคำม
ของประเทศไทยซึ่งอยู่ใน
ภำวะเสี่ยงต่อกำรสูญพันธ์ุ 
เป็นชนิดสัตวม์ีกระดูกสัน
หลังที่มีล ำดับควำมส ำคญัสูง
เสี่ยงต่อกำรสญูพันธ์ุ และ
ชนิดพันธ์ุต่ำงถิ่นที่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยำกรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของ
ประเทศ 
 ชนิดพันธ์ุที่มีศักยภำพ
และเกดิประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ และชนิดพันธ์ุที่มี
ควำมส ำคญัควรปกปักรักษำ
ไว้จำกกำรเข้ำถึงและ
ลักลอบใช้ประโยชน์จำก
ภำยนอก โดยเฉพำะ
ต่ำงชำติ 
2) จัดตั้ง node ข้อมูลใน 
สองกลุ่มดังกล่ำว 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

    
 

 

3) เผยแพร่คลังข้อมลูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอด 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4) รวบรวมและปรับปรุง
ข้อมูลชนิดพันธ์ุในประเทศ
ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิด
พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
และเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ำยข้อมลูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

   

 

 

 

๕) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลำง 
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

   
 

 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 45 ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เปน็ธรรม: จัดท าบัญชี
รายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง 
ผลอันพึงประสงค์  
มีบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคณุค่า 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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1) จัดท าระบบบัญชี
รายการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรพันธุกรรมท่ี
ทรงคุณค่าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2) จัดตั งธนาคารอนุรักษ์
เมลด็พันธ์ุพืชที่ถูกคุกคาม 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

    
 

 

3) จัดตั งธนาคารพันธุกรรม
สัตว ์

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

    
 

 

4) จัดตั ง ด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
พืชและสัตว์ทะเล 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

   
 

 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 46 ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลครอบคลมุทั่วประเทศ และมีการเช่ือมโยงเครือข่ายสูร่ะดับประเทศ ระหว่างประเทศและภมูิภาค 
๒) มีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรพัยากรท้องถิ่น และเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๓) มีการจัดท าทะเบียนทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อแสดงสิทธ์ิในทรัพยากร รวมถึง การเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากร และภูมิปญัญาในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 
๔) อปท.มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๕) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมภิาคในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๖) มีข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น ความรูพ้ื นบ้าน และวิถีปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จและน าไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) ขยายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ต าบล ให้ครบทุกต าบลทั่ว
ประเทศให้เกดิการ
ด าเนินงานตามศาสตร์
พระราชาและแนวทาง
ประชารัฐ รวมถึง เป็นศูนย์
เรียนรูด้้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน และเช่ือมโยง
เครือข่ายสู่ระดับประเทศ 
ระหว่างประเทศ และ
ภูมิภาค 

1.1 ยกระดับกลไกและ
เครือข่ายจาก
หน่วยงานภาคีภายใต้
โครงการ อพ.สธ. ขึ น
เป็นศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร
ท้องถิ่น ต าบล 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

 

1.2 บูรณาการงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้าน/ผู้รู้ 
ผู้เกี่ยวข้อง เช่ือมต่อสู่

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ระดับจังหวดัและ
ประเทศ 

 
 

 
 

 

1.3 ส ารวจ บันทึก 
และจัดท าทะเบียน
ทรัพยากรพืช สัตว์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน รวมทั ง การ
จดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เพื่อแสดง
สิทธ์ิในทรัพยากร และ
ความเป็นเจา้ของ 
รวมถึง การเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.4 เสริมสร้าง
ศักยภาพของอปท.ใน
การป้องกันและใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

2) ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศหรือ
ภูมิภำคทีเ่กี่ยวข้องกับกำร

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

บริหำรจดักำรควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
และสร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในท้องถิ่นอย่ำง
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) รวบรวมข้อมลูภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น และองค์
ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่
ประสบควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่ำงถ่ำยทอดไปยัง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับชุมชน ประเทศ และ
ระหว่ำงประเทศ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
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(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 47 ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ: จัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีต าแหน่งงาน เส้นทางอาชีพ และความมั่นคง 
๒) บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับผู้น าของภูมิภาค 
๓) ส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกที่สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อัตราค่าตอบแทนพิเศษส าหรับสาขาที่ขาดแคลน 
๔) มีหลักสูตรการเรียนรู้ทั งในและนอกระบบ รวมถึงหลักสตูรท้องถิ่น ท่ีทันสมัยเชิงสหวิทยาการ 
๕) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้และแนวทางปฏิบตัิที่ดี (best practices) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) จัดสรรทุนเล่ำเรียน
สำขำอนุกรมวิธำนและ
สำขำท่ีเกี่ยวข้องตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 
และจัดกำรฝึกอบรมและดู
งำนด้ำนอนุกรมวิธำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ        

2) สร้ำงและพัฒนำ
บุคลำกรทีส่อดคล้องกับ
กำรพัฒนำประเทศ 
ในเชิงสหสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้อง ท้ังในระบบและ
นอกระบบกำรศึกษำ 
รวมถึง บุคลำกรในท้องถิ่น
และชุมชน 

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

3) ผลักดันให้เกิดกำรเพิ่ม
ส่วนงำน ต ำแหน่ง เส้นทำง
อำชีพ และควำมมั่นคงของ
บุคลำกรด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้ง
ส่วนกลำงและท้องถิ่น 
รวมถึงงบประมำณรองรับ 
 

 

6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

4) สนับสนุนและสร้ำง
แรงจูงใจให้มีกำรเข้ำมำ

 
6.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ศึกษำทำงด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยเฉพำะเยำวชนในพ้ืนท่ี 
แบบครบวงจรด้วยกำร
จัดสรรทุนกำรศึกษำควบคู่
กับกำรก ำหนดสัดส่วนและ
ก ำหนดต ำแหน่งงำนใน
หน่วยงำนระดับท้องถิ่น
รองรับผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 
และพิจำรณำอตัรำ
ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับ
สำขำท่ีขำดแคลน รวมถึง
นักอนุกรมวิธำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) สนับสนุนบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้มี
บทบำทส ำคัญและมสี่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกำร
โครงกำร ในระดับภมูิภำค
และระหว่ำงประเทศ 

 

6.4.5 พัฒนาภาวะผู้น าที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

6) สร้ำงหลักสตูรกำร
เรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งในและ
นอกระบบกำรศึกษำ 
ผลักดันใหเ้กิดหลักสตูร
ของท้องถิ่น เพิ่มเติม/

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

บูรณำกำรเนื้อหำในส่วน
ของสหวิทยำกำรไว้ใน
สำระของกำรเรียนกำร
สอน เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องของ
กำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) สนับสนุนให้ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น ต ำบล มี
กำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
และแนวทำงปฏิบัติทีด่ี 
(best practices) ในกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 

414



121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 48 ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และด ารงไว้ซ่ึงองค์ความรู้ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) คนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้พื นบ้านท่ีคงอยู่ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ประชาชนไดร้ับความรู้ ความเข้าใจพื นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเห็นคณุค่า ความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น
หรือความรู้พื นบ้านด้าน
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยการท างาน

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ของคนสามวัย (ผู้สูงอายุ
หรือปราชญ์ชาวบ้าน วัย
ท างาน และเยาวชน) 
2) สร้างสังคมการเรียนรู้ 
แบ่งปันผ่านการศึกษาด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู่สาธารณชนในทุก
ระดับ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 49 ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) รายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เพิ่มขึ น 
๒) เพิ่มมลูค่าทรัพยากรชีวภาพ 
๓) มีนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานระดับสากล 
๔) รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ น จากสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากล 
๕) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) ภาคการผลิตและบริการได้รับการรับรองการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเพิม่ขึ น 
๗) มีกลไก/แนวทางเชื่อมโยงผลประโยชน์ฯ และใช้งานได้อยา่งเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1) ผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.1 จัดท าแผน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio 
Economy) ของ
ประเทศ 
 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

 

1.2 พัฒนานวัตกรรม
สร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ได้มาตรฐาน
ระดับสากลมุ่งสู่การ
พัฒนาเป็นสินค้ามลูค่า
สูง (ระดับ high end) 
 

2.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดย
ยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ทีเ่ป็นพื นฐานส าคัญ
และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร 
พลังงาน และวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม 
 
 
 

   

 

 

 

 

1.3 สรา้งศักยภาพใน
ระดับประเทศ/พื นที่/
ชุมชนท้องถิ่น รองรับ
ยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการที่ได้
มาตรฐานสากล 

2.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดย
ยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ทีเ่ป็นพื นฐานส าคัญ
และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร 
พลังงาน และวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม 
 
 

   

 

 

 

2) สร้างกลไกผลักดันวิถี
การผลิตและบรโิภคอยา่ง
ยั่งยืนทั งต้นน  า กลางน  า 
ปลายน  า รวมถึงในเมือง 
เข้าสู่กระบวนการผลติและ
บริโภคในทุกภาคส่วน 

 

2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานของการผลติภาคเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเข้มแขง็และยั่งยืน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

โดยเฉพาะ ภาคเกษตร 
ประมง ท่องเที่ยว โดย
กลไกประชารัฐ 

 
 
 

3) ก าหนดกลไกและแนว
ทางการเช่ือมโยง
ผลประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ
กลับสู่การอนุรักษ ์
 
 

3.1 สรา้งกลไกรับผดิ
และชดเชยค่าเสยีหาย
จากผลกระทบที่เกดิกับ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากโครงการ
พัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานของการผลติภาคเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเข้มแขง็และยั่งยืน 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

3.2 พัฒนามาตรการ 
จูงใจทางการคลัง เพื่อ
กระตุ้นใหผู้้ประกอบ 
การยกระดับ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ผลิตและบริการเพื่อลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานของการผลติภาคเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีความเข้มแขง็และยั่งยืน 

   

 

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
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(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 50 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด 
ผลอันพึงประสงค์  
1) ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรไีซเคิลที่ต้นทางลดลง 
2) ปริมาณขยะอินทรีย์และขยะรไีซเคิลที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิม่ขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. สร้างวัฒนธรรมการคัด
แยกขยะมลูฝอยและน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศ
โดยสร้างแรงจูงใจบน

1.1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนแสวงหา
ช่องทางการน าขยะมูล
ฝอยทุกประเภท 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

หลักการ  “เปลี่ยนขยะที่
ไม่มรีาคาให้เป็นเงิน” 
โดยเฉพาะขยะอินทรีย ์

โดยเฉพาะขยะอินทรียม์า
ใช้ประโยชน์และพัฒนา
ระบบ “ขยะแลกเงิน” 
ผ่านร้านคา้วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ชุมชน 
ร้านสะดวกซื อ โรงเรียน 
ฯลฯ โดยเน้นเพิ่มประเภท
ขยะที่จะรับซื อคืน 

 

1.2 ให้ความรู้และทักษะ
กับชุมชนและโรงเรียนใน
การคัดแยกขยะแตล่ะ
ประเภท รวมทั งผนวก
ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะเข้าไปในหลักสตูรการ
เรียนการสอน 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

     

 

2. ศึกษาความเหมาะสม
และพัฒนาแผนด าเนินการ
คัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะ
อินทรีย์ซึ่งรวมถึงระบบการ
เก็บรวบรวมและขนส่งขยะ
แบบแยกประเภท และ
ด าเนนิการตามแผนดังกล่าว 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

     

 

3. จัดท าปฏิทินการเก็บ
ขยะแต่ละประเภท คู่มือ
การแยกประเภทแบบง่าย

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ส าหรับทุกชุมชน/ครัวเรือน 
โดยเริ่มจากเทศบาลเมือง
ใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม 
และเมืองท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ก่อน 

 
 
 
 
 
 

4. เชื่อมโยงการพัฒนาแผน
และระบบดังกลา่วกับ
ตัวชี วัดผลการด าเนินงาน
บริหารจดัการขยะ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

  

 

 

5. ออกกฎหมาย/กฏ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะแบบแยก
ประเภทและเชื่อมโยง
ตัวชี วัดและการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
การพัฒนาระบบดังกล่าว 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

  

 
 

 

 

 

6. พิจารณาจดัสรรเงิน
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหาร

 

6.1.2 ปรับปรุงระบบบรหิารจดัการ
งบประมาณให้มลีักษณะแบบยึดโยง
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับและเป้าหมายร่วม
เป็นหลัก 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

จัดการคดัแยกขยะทีต่้น
ทางเป็นอันดับต้นของเงิน
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ระบบและคู่มือ 

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ  
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 51 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะทุกประเภททีถู่กต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ต้ังแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง 
ผลอันพึงประสงค์  
ขยะมูลฝอยได้รับการจดัการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ นตั งแต่ครัวเรือนถึงปลายทาง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ศึกษาความเหมาะสม
และออกกฎระเบียบ/
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้
เอกชนเข้ามาสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะ
ทุกประเภท โดยสามารถ 

1.1 วางแผนลงทุนใน
การใช้ประโยชน์จาก
ขยะทุกประเภทได ้

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 

       

 

1.2 พัฒนาแผนบรหิาร
จัดการขยะทุกประเภท
อย่างเต็มรูปแบบตั งแต่
ครัวเรือนถึงปลายทาง
โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะทุก
ประเภทอย่างเต็มที ่

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

     

 

2. ด าเนินการตามแนวทาง
ข้างต้น โดยเริ่มจาก
เทศบาลเมืองใหญ่ เมือง
อุตสาหกรรม และ/หรือ
เมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่
ในเขตเศรษกิจพิเศษก่อน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 52 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าท่ีผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก 
ผลอันพึงประสงค์  
ปริมาณการบริโภคถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ท าจากวัสดุย่อยสลายยากลดลง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดให้
หน่วยงาราชการส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐเลิกใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหารที่
ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลาย
ยากและขวดน  าพลาสติกที่มี
พลาสติกหุ้มฝา (cap seal) 
รวมทั งก าหนดให้ร้านค้าใน
สถานท่ีราชการคดิราคา
ถุงพลาสติกใสส่ินค้าและ
แก้วน  าพลาสติกส าหรับ
เครื่องดื่ม 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

2. ท าข้อตกลงกับ
ห้างสรรพสินค้าและรา้น
สะดวกซื อในการลดการแจก
ถุงพลาสติกใสส่ินค้าและลด
การใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารที่ท าจากวัสดุย่อย
สลายยาก รวมทั งขวดน  า
พลาสติกทีม่ีพลาสติกหุม้ฝา 
(cap seal) และพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. ศึกษาความเหมาะสมใน
การจัดเก็บของภาษ/ี
ค่าธรรมเนียมกับสินค้า
ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
บรรจุอาหารที่ท าจากวัสดุ
ย่อยสลายยากโดยพิจารณา
ถึงประเภท ขนาด วัสดุที่ใช้ 
และอัตราภาษ/ี
ค่าธรรมเนียมและปรับแก้
กฎหมายที่เกีย่วข้องหรือ
ออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดเก็บข้อมลูพื นฐานการใช้
สินค้าดังกลา่ว (baseline 
data) เพื่อการติดตามและ
ประเมินผล 

 

6.1.3 ติดตามและประเมินผลการบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศ 
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 53 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตราย
ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
ผลอันพึงประสงค์  
ขยะอันตรายเข้าสู่ช่องทางการรับคืนและได้รับการจดัการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ น 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ก าหนดให้ภาคเอกชนผู้
จัดจ าหน่ายสินค้าท่ี
ก่อให้เกิดขยะอันตรายจาก
ครัวเรือน (รวมถึง
น  ามันเครื่องที่ใช้แล้ว) 
พัฒนาระบบจัดการสินค้า
ดังกล่าวตั งแต่ต้นทางโดย 

1.1 จัดท าระบบ
ลงทะเบียนผลติภณัฑ ์

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

 

1.2 ก าหนดช่องทาง
การรับคืนรวมทั ง
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
ดังกล่าว 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

   

 

 

 

 

1.3 ใช้กลยุทธในการ
เรียกคืนขยะอันตราย
เหล่านั นเขา้สู่ช่องสู่ช่อง
ทางการก าจัดที่ถูกต้อง 
โดยยดึหลักการ “สรา้ง
มูลค่า/ราคา”ให้กับ
ขยะดังกล่าว 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

1.4 ร่วมมือกับหน่วย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขนย้าย 
จัดเก็บ ท าลาย หรือน า
ขยะกลับไปใช้

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประโยชน์ใหม ่   
2. เร่งรัดการออก พ.ร.บ. 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการซาก
ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
จัดการของเสยีอันตราย
ชุมชนประเภทหน่ึงและ
แยกออกจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั่วไป 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

3. เร่งออกอนุบัญญัติ
ภายใต้พ.ร.บ. การจัดการ
ซากผลติภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใหส้อดคล้อง
กับแนวทางข้างต้นเพื่อให้
พ.ร.บ.ได้น าไปบังคับใช้ได้
ทันท ี

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

     

 

4. ติดตามการด าเนินการ
ตามระบบที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที ่54 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดต้ังแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง 
ผลอันพึงประสงค์  
น  าเสียไดร้ับการบ าบดัอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. หน่วยงานรับผิดชอบในการ
อนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
บ้านเรือน สถานประกอบการ 
หรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัต/ิ
อนุญาตน าหลักเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม (รวมทั งมาตรฐาน
น  าเสีย) ไปเป็นเงื่อนไข
ประกอบการอนุมตัิ/อนุญาต 
และด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบ 

 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐใหม้ีความ เหมาะสม 

       

2. ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึง
แนวทางที่เหมาะสม ในการน า
ระบบ Third Party Inspection 
มาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตาม
และตรวจสอบของหน่วยงาน
ภาครัฐ และพัฒนาระบบ
ดังกล่าว 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 55 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: พัฒนากลไกด้านงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมชุมชนในการจดัการน้ าเสีย 
ผลอันพึงประสงค์  
น  าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ น 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ศึกษาแนวทางและ
วิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดตั งกองทุนจัดการน  าเสีย 
โดยพิจารณาเก็บค่าอนุรักษ์
คุณภาพน  าจากองค์กรผู้ใช้
ทรัพยากรน  าเพื่อการ
ประปาหรือจากภาคส่วน
ต่างๆ โดยอาจพิจารณารวม
ไว้ในค่าน  าประปาตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) และ/หรือ
ผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
(Beneficiary Pays 
Principle: BPP) ส าหรับ
เป็นเงินงบประมาณจดัการ
น  าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเน้นไปท่ี
ระบบจัดการและระบบ
บ าบัดน  าเสียรวมก่อน
ปล่อยสู่แหล่งน  าสาธารณะ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      

2. ปรับปรุงแก้ไข/ออก
กฎหมายที่เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกับแนวทางการ

 
6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

จัดตั งกองทุนดังกล่าว สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
 

3. ด าเนินการตามกฎหมาย
ที่ได้รับการออกประกาศใช้ 

    
    

4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการน  า
เสียที่แหล่งก าเนิดและลด
การระบายน  าเสียสู่
สิ่งแวดล้อมตามคูม่ือการ
จัดการน  าเสียภาค
ประชาชนโดยใหเ้งิน
สนับสนุนชุมชน 
(community grant) ใน
การด าเนินโครงการที่ไดร้ับ
การอนุมัตผิ่านระบบ
กองทุนจัดการน  าเสยี 

 

6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยดืหยุน่
และคล่องตัวสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 56 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: กระตุ้นการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษ
ที่ต้นทาง 
ผลอันพึงประสงค์  
ปริมาณการผลติและบริโภคสินค้าทีมี่เครื่องหมายรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ น 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ศึกษาความเหมาะสม
และออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้
บริษัทและร้านค้าสามารถ
หักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ลดหย่อนภาษีภาษีนิติ
บุคคลได้ ในกรณีทีเ่ลือกซื อ
สินค้าท่ีได้รับเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขยีว ตะกรา้
เขียว และอื่นๆ ท่ีรับรอง
การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
กลุ่มสินค้าที่ก่อมลพิษสูง
ก่อน รวมทั งผนวกรายการ
สินค้าดังกลา่วให้อยู่ใน
บัญชีจัดซื อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนข้อมลูเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับรายละเอยีดสินค้า
และการตรวจสอบ

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บข้อมลูพื นฐาน
(baseline data) ส าหรับ
สินค้าดังกลา่วเพื่อการ

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

433



140 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ติดตามและประเมินผล 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 57 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพ่ิมข้อก าหนดด้านการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลอันพึงประสงค์  
จ านวนโรงงานท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มเพิ่มมากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1. ศึกษาความเหมาะสม
และปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมให้
คลอบคลมุถึงข้อก าหนด
ด้านการผลติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยอิงจาก
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่มี
อยู่แล้ว เช่น ฉลากเขียว/
ตระกล้าเขียว และเริ่มจาก
การพิจารณาปรับเปลีย่น
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ี
ก่อมลพิษสูงก่อน 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

      

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนข้อมลูเชิงวิชาการ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 58 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพประชาชนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลอันพึงประสงค์  
ปริมาณการใช้สารเคมเีพื่อการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนลดลง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1. ยกเลิกการใช้สารเคมี
เพื่อการเกษตรที่ 
(1) อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนดให้ยกเลิก 
(2) มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึง
อันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชน 
 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล
สารทดแทนหรือ
สารชีวภาพทางเลือก
ส าหรับสารเคมีทีไ่ด้รบัการ
ยกเลิก/ควบคุม 
 

 
6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 

  

  

 

 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พัฒนาทางเลือกด้าน
สารชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืนอย่าง
เป็นระบบและจริงจัง
ส าหรับเกษตรกร 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
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(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 59 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ: ขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้
สารเคมีเพ่ือการเกษตรต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
ผลอันพึงประสงค์  
1) สารเคมีทางการเกษตรได้รับการใช้อย่างเหมาะสม 
2) ซากบรรจภุัณฑ์เคมีทางการเกษตรเข้าสู่ช่องทางการรับคีนและได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการมากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดให้
เอกชนเข้ามารับผิดชอบ ใน
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตรตั งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง  

1.1 จัดท าระบบ
ลงทะเบียนผลติภณัฑ์
สารเคมีน าเข้าเพื่อ
การเกษตรตั งแต่ต้น
ทาง 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

 

1.2 จัดท าระบบข้อมูล
การจ าหน่ายสารเคมีใน
ระดับจังหวดั อ าเภอ 
ต าบล และเปดิเผยให้
สาธารณชนรับทราบ 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 

  

  

 

 

 

1.3 พัฒนาแนวทางใน
การให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้
สารเคมีที่เหมาะสม
นอกเหนือการให้ข้อมูล
ตามฉลากผลิตภณัฑ ์
สารเคม ี

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

1.4 ใช้กลยุทธ์ในการ
เรียกคืนซากบรรจุ
ภัณฑเ์ข้าสู่ช่องทางการ
ก าจัดที่ถูกต้อง โดยยดึ
หลักการ “สร้างมลูค่า/
ราคา”ให้กับซากบรรจุ
ภัณฑส์ารเคมีทีไ่ม่ใช้

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

แล้วหรือสารเคมีคงค้าง
เสี่อมสภาพ 

 
 

 

1.5 ร่วมมือกับหน่วย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขนย้าย 
จัดเก็บ ท าลาย 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

  

  

 

 

ด าเนินการตามกฎหมายที่
ได้รับการประกาศใช้ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  
    

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 60 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ : ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท ามาตฐาน ให้ค าแนะน า 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวชิาการให้ชัดเจน 
ผลอันพึงประสงค์  
ขยะไดร้ับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ นตั งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

ระยะสั น         
1. ออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
บทบาทอ านาจ และหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีจะท า
หน้าท่ีก าหนดมาตรฐาน
กลางในการจัดการขยะทุก
ประเภท รวมทั งติดตาม
และตรวจสอบการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

       

2. หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องยึดตามมาตรฐาน
กลางท่ีไดร้ับการก าหนด
ส าหรับการบรหิารจดัการ
ขยะ 

 6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 

      

ระยะยาว         
-ศึกษาแนวทางใน
การบรณูาการกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ (เช่น การจัดท า 
พ.ร.บ. การบรหิารจดัการ
ขยะแห่งชาติ) และผลักดัน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
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(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 61 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ: ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลการบริหารจัดการน้ าเสีย
ตามหลักวิชาการเพ่ือให้เกิดการแบบบรูณาการในการจัดการ 
ผลอันพึงประสงค์  
น  าเสียไดร้ับการกับกับดูแล ตดิตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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-ศึกษาความเหมาะสมของ
หน่วยงานท่ีจะเป็น
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก
ในการก ากับดูแลการจัด
เสียน  าเสียในภาพรวม 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

       

-ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดบทบาท 
อ านาจ และหน้าท่ีของ
หน่วยงานหลักท่ีจะท า
หน้าท่ีในการก ากับดูแลการ
จัดการน  าเสียในภาพรวม
เพื่อให้เกิดการบรูการใน
การท างานและความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั งแนวดิ่งและแนวราบใน
การจัดการน  าเสีย 

 

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 62 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ: จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณะอย่างโปร่งใส 
ผลอันพึงประสงค์  
ความไว้วางใจและความร่วมมือในการลดลงมลพิษระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนเพิ่มขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ระยะสั น         
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าระบบท าเนียบการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษ (PRTR) ให้
ครอบคลมุโรงงานประเภท
ส าคัญในพื นท่ีที่ก าหนด
และเปดิเผยข้อมูลสู่
สาธารณะอย่างโปร่งใส 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

ระยะยาว (หลังจาก ๕ ปี)         
-ก าหนดให้มีกูฏระเบยีบ
เกี่ยวกับระบบการรายงาน
การปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษของ
โรงงานอุตสาหกรรม 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากล 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 63 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ: ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดสถานประกอบการ 
โรงงาน ฟาร์ม 
ผลอันพึงประสงค์  
การติดตามและตรวจสอบมลพิษทีเ่กิดจากสถานประกอบการมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากขึ น 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. เร่งพัฒนาระบบ “Third 
Party Inspection” เพื่อ
กระจายงานตรวจสอบให้
เอกชนท่ีได้รับอนุญาตใน
การด าเนินการ   

 6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่

       

2. ปรับปรุงตัวชี วัดของ
เจ้าหน้าท่ีในการตดิตาม
และตรวจสอบการปล่อย
มลพิษของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
ให้มีความเข้มงวดและ
รัดกุม 

 

6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
 
 
 
 

  

  

 

 

3. ทบทวนเทคนิคการ
ตรวจวัดมลพิษที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันและศึกษาเทคนิค
ใหม่ๆ ที่สามารถตรวจวัด
มลพิษได้แม่นย าและ
ครอบคลมุมากขึ น 
 

 

6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
 
 
 
 

  

  

 

 

4. ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อขยายประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้อง
ติดตั งระบบรายงาน
แสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพน  าทิ งและคณุภาพ

 

6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

อากาศจากปล่องต่อ
สาธารณะ 

 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 64 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ: ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับ
สถานประกอบการที่กระท าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มีความรุนแรงมากขึ้น 
ผลอันพึงประสงค์  
การบังคับใช้บทลงโทษกับสถานประกอบการที่กระท าผดิกฎหมายโดยเจ้าหนา้ที่รัฐเป็นไปตามขั นตอนทางกฎหมายและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลต่อ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
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(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) ผลอันพึงประสงค์ ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ออกกูฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
บังคับใช้บทลงโทษกับ
สถานประกอบการที่กระท า
ผิดกฎหมายเพื่อลดความ
เสี่ยงในการใช้ดุลพินิจตาม
อ าเภอใจของเจ้าหน้าท่ี 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 

       

2. ปรับปรุงบทลงโทษ
ภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ให้มีความรุนแรงมากขึ น 
สอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในปัจจบุัน 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 

     

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 65 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ: พัฒนาระบบและกลไกการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการควบคุม 
เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 
ผลอันพึงประสงค์  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษเพิม่มากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนโดย
ค านึงถึงประเด็นส าคัญ 
ดังนี  
  

1.1 หลักของการมีส่วน
ร่วมตั งแต่ การให้ข้อมลู
ข่าวสาร การรับฟังความ
คิดเห็น การเข้ามาร่วมคิด
และเสนอแนะแนวทาง 
และการเข้ามาร่วม
ตัดสินใจแก้ปญัหา 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

 

1.2 ระดับของการมีส่วน
ร่วมตั งแตร่ะดับส่วนกลาง 
จังหวัด และชุมชุนใน
พื นท่ีซึ่งได้รับผลกระทบ 
และรวมถึงสัดส่วนของ
กลุ่มเครือข่ายภาคประชา
สังคมต่างๆ ในการเข้า
ร่วม 

 

   

 

 

 

 

1.3 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและอื่นๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่
ครอบคลมุและขยาย
เครือข่ายของภาคส่วน
ต่างๆ 

 

   

 

 

 

 

1.4 ระบบส่งเสริมใหภ้าค
ประชาชนรายงานข้อมลู
การปล่อยมลพิษใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ส่ง
ภาพถ่ายรถยนต์ปล่อย
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ควันด าเข้าไประบบ 
online รับเรื่องที่มีการ
เฝ้าตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

 

1.5 ความต่อเนื่องและ
ผลสัมฤทธ์ิของการมีส่วน
ร่วม ทั งนี  อาจใช้ศูนย์
ควบคุมมลพิษและ/หรือ
ศูนย์อื่นๆ ที่มีการจดัตั งใน
พื นที่เพ่ือการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

 

  

  

 

 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมายในการ
บังคับใช้ 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  

  

 

 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 66 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ก าหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังจัดท ามาตรการรองรับ 
ผลอันพึงประสงค์  
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไดร้ับการบรณูาการเข้าไปในการจัดท าแผนงานและเงินงบประมาณลงทุนของภาครัฐมากขึ น 
 

448



155 
 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความ
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

1. พัฒนาบทบัญญัติภายใต้ร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....เพื่อก าหนดใหโ้ครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่(เงินงบประมาณ
มากกว่า...ล้านบาท) ต้องวิเคราะหถ์ึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมทั งจัดท ามาตรการรองรับก่อนได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณ 
 
 
 
 

         

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามบทบญัญตัิ โดยศึกษาแนวทางและพัฒนาเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้         
 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 67 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: เร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทย
และข้อมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลอันพึงประสงค์  
ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและข้อมลูความเสี่ยงเชิงพื นที่ตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศถูกน าไปใช้ประโยชน์มากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอ
นกระจกของประเทศไทย
และข้อมลูความเสี่ยงเชิง
พื นที่ต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ เพื่อเป็น
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ในการสนับสนุนการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ภูมิอากาศ 

2. พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั งเปิดเผย
ข้อมูลสูส่าธารณะ 

 
6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 

  

  

 

 

3. พัฒนาบทบัญญัติ
ภายใต้พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ....ในการ
ก าหนดให้มีฐานข้อมลู
ดังกล่าวรวมทั งการพัฒนา
ระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
และเปดิเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ 

 

6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมยั มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความ
โปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 68 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ก าหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน  ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ผลอันพึงประสงค์  
โรงงานและสถานประกอบการของภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกลง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. พัฒนาบทบัญญัติภายใต ้
พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ....ในการ
ก าหนดกลไกท่ีเหมาะสมใน
การสร้างแรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ เช่น การ
ก าหนดระดับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของแต่ละสาขาการผลิต 
รวมถึงการจัดสรรสิทธิการ
ปล่อยของแต่ละสถาน

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ประกอบการและการ
อนุญาตให้มีการซื อขาย
สิทธินั นได้ (cap and 
trade system) 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการศึกษาแนวทาง
และรูปแบบท่ีเหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบให้เอกชน
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
หลังจาก ๕ ปี ท่ีพ.ร.บ. 
ได้รับการประกาศใช้ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 69 ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ผลอันพึงประสงค์  
ประชาชนมีความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแกไ้ขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ น 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. สร้างความตระรู้ ความรู้ 
และความเข้าใจของประชาชน
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
แบบอย่างการด าเนินกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน ที่จะช่วย
แก้ปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศผา่นสื่อและ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั งโครงการสร้าง
แรงจูงใจ 

 6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยดืหยุน่
และคล่องตัวสูง  

       

2. ก าหนดให้
สถาบันการศึกษาทุกระดับมี

 
6.3.3 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมยั มุ่ง
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หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ มีความโปร่งใส ยดืหยุน่
และคล่องตัวสูง 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 70 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EIA และ EHIA) 
ผลอันพึงประสงค์  
(๑) พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นท่ีเชื่อมั่น ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
(๒) เพื่อใช้ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือท่ีช่วยลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดท ากรอบการปฏริูป
โครงสร้างและระบบการ
จัดท ารายงาน EIA และ 
EHIA ทั งใน ๔ ขั นตอน คือ   

1.1 ขั นก่อนการศึกษา 
: การรับฟังความเห็น
ตามรัฐธรรมนญู ม.๕๘ 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

       

 

1.2 ขั นการศึกษาและ
จัดท ารายงาน : ปฏริูป
กระบวนการก าหนด
ขอบเขตการศึกษา 
การจ่ายค่าตอบแทน 
การจัดรับฟังความเห็น 
การก ากับคุณภาพ ฯ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 

1.3 ขั นการพิจารณา
รายงาน : ปฏิรูปคชก. 
, การแก้ไขรายงาน, 
ความสอดคล้องกับ 
SEA , การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ฯลฯ 

 

     

 

 

1.4 ขั นการตดิตาม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ : ปฏริูประบบ
ติดตามการตรวจสอบ 
การลงโทษ ฯ 

 

     

 

2. ปรับปรุง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ใหส้อดคล้องกับ
ผลการด าเนินงานในข้อ ๑ 
, สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู 
๒๕๖๐ และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ด้านผังเมือง กฎหมายกรม
โรงงาน ฯลฯ 

 

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  

 

  

 

 3. ด าเนินการตาม ม.๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4. เสนอร่าง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ ให้คณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณา และ
ประกาศใช้ 

๔.๑ หลักเกณฑ์การ
ก าหนดขอบเขต/
ประเภท/บัญชรีายการ 
การด าเนินการของรัฐ
หรือรัฐจะอนญุาตให้
ผู้ใดด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 
๕๘ 

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

     

 

 ๔.๒ กระบวนการ 
ขั นตอน และวิธีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนไดเ้สีย ประชาชน
และชุมชน ตาม ม.๕๘ 
ของรัฐธรรมนูญ 

 

     

 

 ๔.๓ หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัตผิู้ท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ 

 

     

 

๕. น ำระบบ EIA และ 
EHIA ที่ปฏิรูปไปสู่กำร
ปฏิบัติ และมีกำรติดตำม
ประเมินผล รวมทั้งกำร
ปรับปรุงเพิ่มเติมควำม
สมบูรณ์ของกฎระเบียบ
ต่ำงๆ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 71 ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ผลอันพึงประสงค์  
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั งระดบัประเทศ รายสาขา และเชิงพื นที่ สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ น และลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่าง
ยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพื นที่ 
(๒) เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตรร์่วมกันของภาคสว่นต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดท ากรอบและแนว
ทางการพัฒนาระบบ SEA 
ซึ่งครอบคลุมถึงการรับรอง
สิทธิ กลไกการพัฒนาระบบ 
SEA การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน SEA ที่เป็น
รูปธรรม กรณศีึกษาที่
หลากหลาย และการมสี่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ใน
การท า SEA รวมทั งความ
เชื่อมโยงกับระบบ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

EHIA/EIA 

2. เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA ให้กับภาค
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาค
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาสังคม
ในจังหวัดต่างๆ 

 

2.3 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 

     

 

3. การจัดท า SEA ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั ง
ยุทธศาสตร์รายสาขา และ
ยุทธศาสตร์เชิงพื นที่ โดยมี
หน่วยงานรับผดิชอบท่ี
แตกต่างกันในแต่ละ SEA 
ทั งหน่วยงานรัฐ ประชา
สังคม ชุมชน อปท. และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

2.3 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

     

 

4. กลไกส าหรับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง 
SEA ต่างๆ และภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะการ
จัดการความขัดแย้งใน
ระบบ SEA และมีการ
พัฒนาข้อเสนอแนวทาง 

 

2.3 การพัฒนาปัจจยัสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

รวมทั งการออกแบบเชิง
สถาบันที่เหมาะสม ส าหรับ
การด าเนินการและพัฒนา
ระบบ SEA ของประเทศ 

 
 
 
 

5. ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

     

 

6. จัดตั งกลไกเชิงสถาบัน 
เพื่อการด าเนินการและ
พัฒนาระบบ SEA ที่มี
หน้าท่ีครอบคลมุถึง การ
เสรมิสร้างขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA ให้การ
สนับสนุนการด าเนินการ
และการมีส่วนร่วมใน SEA 
รวมทั งให้ข้อเสนอและ
ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ SEA อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

2.4.1 เสริมสร้างเสถียรภาพและสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจมหภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

7. การประเมินผลระบบ 
SEA และจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบ SEA ในระยะต่อไป 
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 72 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ปรับปรุงแก้ไขวิกฤติกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมของเขตควบคุมมลพิษ  
๒) เพ่ือยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจำกกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 3 พ้ืนที่ในระยะเวลำ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) 
3) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ควบคุมมลพิษแทนกำรประกำศเขตควบคุมมลพิษ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

1. จัดท าเกณฑ์ในการทบทวนภาพรวมของพื นที่ทั งหมด และสร้างวิธีการในการด าเนินการ  5.1 จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. ทบทวนผลจากการปฏิบัตติามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษในทุก  5.1 จัดระบบ       
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กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

พื นที่ โดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดลอ้ม และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื นท่ี 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพิ่มกลไกในการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ โดยการเพิม่รูปแบบและวิธีการของการสั่งการต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐในส่วนภูมภิาคที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
แผนงานฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ 

 

5.1 จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ก าหนดวิธีและขั นตอนของการขอจัดตั งงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการลดและขจดัมลพิษ เช่น การใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(มาตรา ๖๑  พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

5.1 จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

 
 

5. ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิง่แวดล้อมในเขตควบคมุมลพิษ และก าหนด
วิธีการใช้งบประมาณที่สามารถกลบัมาด าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื นที่เขตควบคุมมลพิษนั น 

 

6.6 การปรบัปรุง
แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

6. สร้างความชัดเจนของมาตรการในการลงโทษและการเปรียบเทยีบปรับในกรณีทีไ่ม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนน าไปสู่การก่อมลพิษต่อส่วนรวม 
 

6.6 การปรบัปรุง
แก้ไขกฎหมาย 

    
 

 

464



171 
 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
 
 

7. ประสานติดตามการด าเนินการตามมาตรการที่ไดร้ับการปรับปรุงแล้วในแต่ละเขตควบคมุมลพิษ         
8. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ส าเรจ็ตามเกณฑ์ชี วัดที่ก าหนด 

 

5.1 จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  

  

 

 

9. ก าหนดรูปแบบความจ าเป็นในการปรับใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสม ในปีท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕)  

 

5.1 จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณี
ทับ
ซ้อน
กับ 

ปฏิรูป
ด้าน
อื่น  

(ระบุ
ด้าน) 

ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่
ส่งผล 
เพราะ

... 

(1) (2) (3) 

 
10.พิจารณาเพิ่มเตมิการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการที่มี
ความเสีย่งต่อสิ่งแวดล้อมและสภุาพท่ีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ 

      
 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 73 ปฏิรูปการผังเมือง: การวางผังเมืองและก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน  เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ผังเมืองแนวใหม่ท่ีมีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ระบบนิเวศเมือง เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของท้องถิ่นและชุมชน 
๒) ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสรมิการพัฒนาการอนุรักษ์ระบบนิเวศของท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของเมือง  
๓) ผังเมืองเป็นเครื่องมือบริหารจดัการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่มกีารบูรณาการด้วยแผนพัฒนาพื นที่ เมืองและชุมชนที่ครอบคลมุถึงระบบนิเวศเฉพาะเมือง 
๔) ทุกภาคส่วนไดร้่วมวางผังอย่างแท้จริงตามเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goal) ที่ ๑๑ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. บูรณาการข้อมูลดา้น
สิ่งแวดล้อม มลพิษและ
ระบบนิเวศท้องถิ่นกับการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูล  

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. จัดท ากระบวนการเก็บ
ข้อมูล และการสื่อสาร
สาธารณะเชิงรุก ก่อนการ
วางผังเมือง 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   

 

 

 

3. ส่งเสรมิการพัฒนาแบบ
ศูนย์กลางย่อย (Sub-
center) ในบริเวณที่มี
ระบบขนส่งเชื่อมโยง  

  

   

 

 

 

4. บูรณาการแผนการ
ด าเนินงานตามผังเมือง
ระบบนิเวศโดยการมสี่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   

 

 

 

5. ติดตามผลการปฏิบตัิ
ตามผังเมืองและก ากับการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินและเพิ่ม
มาตรการลงโทษ 

 

6.1.3 ติดตามและประเมินผลการ
บรรลเุป้าหมายการ ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ส าคญัของประเทศ 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 74 ปฏิรูปการผังเมือง: การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) พัฒนาผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื นท่ีเฉพาะท้องถิ่น ท่ีบูรณาการผังเมืองรวมชุมชนและผังระดับต่างๆ เช่น ผังพื นท่ีโล่ง พื นที่สีเขียว พื นที่ท่ีรองรับการปรับตัวกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ผังอนุรักษพ์ื นที่เมืองเก่าและโบราณสถานและวัฒนธรรม ผังอุตสาหกรรมนิเวศ  
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบคุลกรที่มีองค์ความรู้การผังเมืองสามารถด าเนินงานจัดท าผังเมืองระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื นท่ีเฉพาะท้องถิ่น 
๓) ประชาชนและภาคีการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจดัท าและด าเนินงานตามผังเมืองระดบัชุมชน ท้องถิ่น และพื นท่ีเฉพาะท้องถิ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goal) ที่ ๑๑ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.จัดท ากรณศีึกษาเมือง
ต้นแบบตามบทบาท
เฉพาะท้องถิ่น ระดับ
ท้องถิ่น ชุมชน 
 

 6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่

       

2.พัฒนาบุคลากร ในการ
วางและจัดท าผังเมือง
ระดับท้องถิ่นชุมชน 
 

 

6.4.2 พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
 
 

  

  

 

 

3. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ตามผังเมืองระดบัท้องถิ่น
ชุมชนที่ได้จัดท า(ตามข้อ 
๒) โดยการบูรณาการแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนา และบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 

  

  

 

 

4. สรุปบทเรยีนและขยาย
ผลโดยการสร้างเครือข่าย
กรณีศึกษาเมืองต้นแบบ
ตามบทบาทเฉพาะท้องถิ่น 
ระดับท้องถิ่น ชุมชน 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 

  

  

 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
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(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 75 ปฏิรูปการผังเมือง: : การปฎิรูปมาตรการทางผังเมืองเพ่ือก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพืน้ที่รองรับน้ าด้วย
ระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ (Transfer of Development Rights :TDR) 
ผลอันพึงประสงค์  
๑.) พื นที่สีเขียวและพื นท่ีรองรับน  าทั งในอาคารและที่ดินเพิ่มขึ นอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของพื นที่สีเขียวและพื นที่รองรับน  ารวมทั งหมดตามที่ก าหนดในผังเมืองรวมแตล่ะเมอืง 
๒.) ลดพื นท่ีการขยายตัวเมืองรุกล  าพื นที่เกษตรกรรมชานเมืองอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ในแต่ละป ี
๓.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ามาตรการผังเมืองทางบวกมาใช้กับพื นท่ีต้องการเพิ่มความหนาแน่นในการพัฒนาไดส้อดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผัง
เมืองรวมที่ก าหนด 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. ด าเนินการศึกษา
ทบทวนผังเมืองรวมที่ไดม้ี
การประกาศใช้และ/หรือ 
ก าลังด าเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมตาม
พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2558 รวมถึง
การวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ
และสิ่งแวดล้อม แนวโนม้
การพัฒนาเมืองท่ีคาดว่า
จะน ามาใช้ในการก าหนด
พื นที่เพ่ือการอนุรักษ์ 
ด ารงรักษาพื นท่ีสเีขียว
และพื นที่รองรับน  า 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       

2. ศึกษา วิเคราะห์และ
ส ารวจพื นท่ี ศักยภาพท่ีมี
แนวโน้มความต้องการ
พัฒนาเพิ่มความหนาแน่น
จากท่ีผังเมืองรวมก าหนด
ไว้และพื นท่ีต้องการลด
ความหนาแน่นหรือพื นท่ี
เพื่อการอนุรักษ์ พร้อมการ
จัดท าฐานข้อมูลที่เป็น
ระบบดิจิทลั 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. วิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการก าหนด 
ย่าน(โซน) พื นที่ท่ีต้องการ
เพิ่มพื นท่ีสีเขียวและพื นท่ี
รองรับน  า (Sending 
Areas) และ ย่าน (โซน) 
พื นที่ท่ีส่งเสริมการพัฒนา
และหรือเพิ่มความ
หนาแน่น (Receiving 
Area) 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

4. ศึกษา วิเคราะห์ดา้น
การตลาดและการส ารวจ
ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่
อาศัยในพื นท่ีทั ง Sending 
Areas และ Receiving 
Area เพื่อประเมินความ
ต้องการการโอนสิทธิ 
(Transfer of 
Development Rights 
:TDR) เบื องต้น 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

5. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดหน่วย (Credits ) 
เพื่อการโอนสิทธิ (เช่น พื น
ที่ดิน...ไร่ พื นที่อาคาร....

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ตารางเมตร จ านวนเงินท่ี
เหมาะสม)  ที่เป็นธรรมทั ง
ผู้ต้องการอนุรักษ์ พัฒนา
เป็นพื นที่สีเขียว/พื นท่ี
รองรับน  า และผู้ที่ต้องการ
เพิ่มความหนาแน่นเพื่อ
การใช้ประโยชน์การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
รายได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ก าหนดขั นตอนและ
อัตราส่วนการโอนสิทธิ  
(Procedures and 
Transfer Ratio )และ
ประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็น
แรงจูงใจให้มีการโอนสิทธิ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 

   

 

 

 

7. ศึกษาเสนอแนะปัญหา 
อุปสรรค ด้านกฎหมาย 
จากการด าเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึง
แนวทางการจัดตั้ง 
“สถำบันกำรโอนสิทธิกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีเบื้องต้น” ที่
ด ำเนินกำรภำยใต้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ
เป็นกลไกกลำงในกำร

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ด ำเนินงำน 
8. จัดตั งสถาบันการโอน
สิทธิการพัฒนาพื นท่ี  

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

   
  

 
 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 76 ปฏิรูปเคร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ผลอันพึงประสงค์ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจำกกำรใช้เครื่องมือเศรษฐศำสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principle)  และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay Principle) 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* ไม่ส่งผล (1) (2) (3) 
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(/ ) เพราะ... 
1. พัฒนาระบบการจัดสรร
สิทธิการใช้น  า การซื อขาย
น  า และค่าชดเชยน  าท่วม 

 5.2 วางระบบบริหารจดัการน  าอยา่ง
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน  า
ทั งด้านอุปสงค์และอุปทาน 

       

2. พัฒนากองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้มคีวามเป็น
อิสระ และเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการขยะ 
น  าเสีย และของเสีย
อันตราย 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

   

 

 

 

3. พัฒนากองทุนป่าไม้และ
กลไกพันธบัตรป่าไม้ 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

    
 

 

4. พัฒนาระบบใบอนุญาต
การจับปลาเชิงพาณิชย ์

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

    
 

 

5. พัฒนาโครงสร้างภาษี
คาร์บอน (น  ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน) 

 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

   
 

 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ประเด็นปฏิรูป ที่ 77 ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเคร่ืองมือบริหารจัดการ 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) ระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบรูณาการนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั งระดับชาติ ระดับภมูิภาค และระดับท้องถิ่น 
๒) ระบบงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของแผนทีต่ั งไว้ 
๓) เพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถขององค์กรบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
๔) เครื่องมือสนับสนุนเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ เครือข่ายฐานข้อมลูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจทางนโยบาย (Decision Support System) และเครื่องมือทางสังคม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดปรับความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่าง
คณะกรรมการระดับชาติ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ดิน-ที่ดิน
, น  า , ป่า, ทะเล, แร่, 
สิ่งแวดล้อม, ผังเมือง,  
โลกร้อน ฯลฯ)  และ 
ระหว่างคณะกรรมการ
ด้านสิ่งแวดล้อม-
ทรัพยากร ธรรมชาติ กับ
คณะกรรมการด้านการ
พัฒนาสาขาต่างๆ 
(ท่องเที่ยว พลังงาน 
เกษตร อุตสาหกรรม 
ฯลฯ)  

 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

       

2. พัฒนาระบบและกลไก
สร้างความเป็นเอกภาพ
และบูรณาการระหว่าง
แผนแม่บท แผนปฏิบัติ
การด้านตา่งๆ ที่เกี่ยวโยง
กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3. พัฒนาระบบ
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
แผนแม่บท (Program-
Based Budgeting)  และ
ระบบงบประมาณเชิงพื นที่ 
( Area-Based 
Budgeting) เพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบและบรูณา
การ 

 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

4. ปรับบทบาทหน้าท่ี 
และเสรมิศักยภาพของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด กับ
ภารกิจด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 

   

 

 

 

5. จัดปรับโครงสรา้ง
องค์กรและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในระดับการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ, 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด , ส านักงาน

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

สิ่งแวดล้อมภาค , 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมภิาค, 
หน่วยงานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

 
 
 
 
 

6. เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร – สิ่งแวดล้อม
ตามภารกิจที่ได้รับการ
กระจายอ านาจและถ่าย
โอน 

 

2.2.1 สร้างผู้ประกอบการไทยที่มคีวาม
เป็นมืออาชีพ ทั งผู้ประกอบการในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

7. พัฒนาระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ดิน ที่ดิน น  า ป่า ทะเล 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มลพิษ สุขภาพ )  
และระบบสนับสนุนการ
ก าหนดตัดสินใจทาง
นโยบาย (Decision 
Support System: DSM 
) 

 
6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

8.พัฒนาระบบและกลไก
สร้างความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหว่างผังเมือง 
ผังการใช้ที่ดิน ผังการ
พัฒนาลุ่มน  า ผังคมนาคม 
ผังทะเล ฯลฯ 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 

   

 

 

 

9. ปฏิรูประบบการ
เสรมิสร้างความตระหนัก
และจิตส านึกดา้น
สิ่งแวดล้อม โดย 
 

9.1 พัฒนาระบบและ
โครงสร้างรองรับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในชีวิตประจ าวัน (เช่น 
การลดและแยกขยะ
อย่างครบวงจร ตั งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง) 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบ
บริหารงานราชการใหม ่
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 9.2 การสร้างความ
ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  

 

   

 

 

 

 9.3 ใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อ
สิ่งแวดล้อม  

 
   

 
 

 

 9.4 สรา้งนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อการ
สนับสนุนปรับเปลี่ยน
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พฤติกรรม 
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 78 การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
ผลอันพึงประสงค์  
๑) การเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของประชาชน 
๒) ระบบยตุิธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 
ส่งผลต่อ 

ผลอันพึงประสงค์ 
ลักษณะของกจิกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
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ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) (ระบุด้าน) 

1. จัดตั งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อท า
หน้าท่ีจัดท าข้อเสนอการ
พัฒนาระบบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก ่

1.1 ระบบสอบสวนและ
ค้นหาความจริงในคดี
สิ่งแวดล้อม 
 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่

       

 

1.2 ระบบนติิ
วิทยาศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญทาง
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 

   

 

 

 

 
1.3 ระบบการบังคับคดี
ทางสิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่

    
 

 

 
1.4 ระบบการบังคับโทษ
ทางอาญาและการคุม
ประพฤติทางสิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 

   
 

 
 

 

1.5 ระบบการระงับข้อ
พิพาททางเลือกและ
กระบวนการยตุิธรรม
สมานฉันท์ทาง
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 
 

   

 

 

 

 
1.6 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับคดี
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 

   
 

 
 

 
1.5 ระบบการฝึกอบรม
บุคคลากร 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่

    
 

 

 1.6 ระบบการตดิตาม 6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน       
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

และประเมินผลการ
ด าเนินการและการ
พัฒนาระบบงานของคดี
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

ราชการใหม ่
 
 
 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท า 
 

2.1 แผนปฏบิัติการด้าน
ระบบยตุิธรรม
สิ่งแวดล้อม 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 

   
 

 
 

 
2.2 กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   

 

 

 

 
2.3 กฎหมายจัดตั ง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   

 

 

 

 

2.4 แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมทุก
ภาคส่วน 

 

   

 

 

 

3. พิจารณาจดัตั งศูนย์
พัฒนาด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อท าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนา
ระบบ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

กระบวนการยตุิธรรม
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

4. คณะกรรมการพัฒนา
ระบบกระบวนการยตุิธรรม
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าข้อเสนอใน
ภาพรวมเพื่อการปรับปรุง
กฎหมายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนสารบัญญัติ ทั งในส่วนท่ี
เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ 
และการจัดการมลพิษ การ
ป้องกัน และการฟื้นฟู
เยียวยาฯลฯ โดยรวบรวม
จากปัญหาที่เกดิขึ นจริงใน
กระบวนการยตุิธรรม
สิ่งแวดล้อม 

  

   

 

 

 

5. จัดตั งหน่วยงานบังคับคดี
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ,  ส านักงาน
คดีสิ่งแวดล้อมในส านักงาน
อัยการสูงสดุ และศาล
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

พิเศษขึ นในส่วนกลาง   
 

6. จัดท าหลักสตูรการพัฒนา
ศักยภาพและการประเมิน
เพื่อการรับรองผู้พิพากษา
และบุคลากรด้านยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม และด าเนินการ
ตามหลักสูตร 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 
 
 
 

   

 

 

 

7. จัดท ากฎระเบียบวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
เฉพาะเรื่อง เช่น คดีป่าไม้
ที่ดิน คดีมลพิษ คดีแรงงาน
สิ่งแวดล้อม คดีอาชญากรรม
สิ่งแวดล้อมข้ามชาติ ฯลฯ 

 

6.3.2 ปรับโครงสรา้งและระบบบรหิารงาน
ราชการใหม ่
 
 
 
 

   

 

 

 

8. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปีถัดไป 

  
   

 
 

 

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 79 การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลอันพึงประสงค์  
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตแิละเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู  สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
ปฏิรูปประเทศดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรองรบักับการอนุวัตรตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดท ากฎหมายที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ     
 

1.1 กฎหมายสิทธิชุมชนกับ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 

1.2 กฎหมายการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 

 

   

 

 

 

2. ปรับปรุงหรือพัฒนา
กฎหมายทีส่นับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 กฎหมายด้าน
ทรัพยากรทางบก 
 
 
 
 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   

 

 

 

 
(1) พระราชบัญญัติปา่ไม้ 
พ.ศ. ๒๕๘๔ 

     
 

 

 
(2) พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

     
 

 

 
(3) พระราชบัญญัติปา่
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

     
 

 

 
(4) พระราชบัญญัตสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ.
๒๕๓๕ 

 
   

 
 

 

 
(5) พระราชบัญญัตสิวนป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

     
 

 

 
(6) ร่างพระราชบัญญตัิป่า
ชุมชน พ.ศ. ... 

     
 

 

 
(7) ร่างประมวลกฎหมาย
ป่าไม้ พ.ศ. .... 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 
2.2 กฎหมายด้าน
ทรัพยากรทางทะเล 

 
    

 
 

 
(1) ร่างพระราชบัญญตัิการ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล พ.ศ. 

 
   

 
 

 

 
2.3 กฎหมายด้าน
ทรัพยากรน  า 

 
    

 
 

 
(1) พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

 
   

 
 

 

 
(2) พระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

     
 

 

 
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ.๒๕๓๐ 

 
   

 
 

 

 

(4) พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

   

 

 

 

 
(5) พระราชบัญญัตจิัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

 
   

 
 

 

 
(6)พระราชบัญญตัิจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

     
 

 

487



194 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

๒๕๕๖ 

 

(7) ร่างพระราชบัญญตัิ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. 
.... 
 

 

   

 

 

 

 
2.4 กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
    

 
 

 
 

(1) พระราชบัญญัติ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๑ 

 

   

 

 

 

 
(2) พระราชบัญญัติวตัถุ
อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

     
 

 

 
(3) พระราชบัญญัตโิรงงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

     
 

 

 

(4) พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕  

 

   

 

 

 

 
(5) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

     
 

 

 
(6) พระราชบัญญัติ
สรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

     
 

 

 
(7) ร่างพระราชบัญญตัิการ
จัดการซากผลติภณัฑ์
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

 
(8) ร่างพระราชบัญญตัิการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... 

 
   

 
 

 

 
2.5 กฎหมายด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
    

 
 

 

(1) ร่างพระราชบัญญตัิ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกฎหมายด้านระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

   

 

 

 

 
(2) พระราชบัญญัตผิังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

     
 

 

 

(3) พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 

   

 

 

 

 
(4) ร่างพระราชบัญญตัิ
สิทธิชุมชน พ.ศ. .... 

     
 

 

 

(5) ร่างพระราชบัญญตัิการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 
(6) ประมวลกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

     
 

 

3. จัดท ากฎหมายรองรับ
การอนุวัตรตามพันธกรณี
ในความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

3.1 กฎหมายรองรับความ
ตกลงด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 

6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

      

 3.2 กฎหมายรองรับความ
ตกลงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

       

 3.3 กฎหมายรองรับความ
ตกลงด้านทางทะเล : การ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวม 
๗๙ ฉบับ 

       

4. จัดท ากฎระเบียบที่
ชัดเจนรองรับ
กระบวนการจดัท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนท้องถิ่น 

 6.6 การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

      

 
หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ 
(2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านสาธารณสุข 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ใน 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่
สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพและการเสริมสรา้งสุขภาวะ และสถานบริการสุขภาพและ
ความงาม และการส่งเสริมธรุกิจบริการทางการแพทย์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการ
แทพย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการและเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของ
ภูมิภาคในระยะต่อไป  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การ
ปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริม
ให้ชมุชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   โดยบทวนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญเพื่อกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ปรับโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่
ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนา ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มี
ความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลดความซ้ าซ้อน รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

 

2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขท่ีเป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี 

 2.1 วัตถุประสงค์รวม 

1) เพื่อให้มีระบบบริการปฐมภูมิที่มีความครอบคลุม ตอบสนองความจ าเป็น รวมถึงการปรับระบบหลักประกัน
สุขภาพให้มีความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรม ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพยีง
พอที่จะดูแลตนเองจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ปูองกันได้ 
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2) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุสขภาพที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพและสาธารณสุข
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ครอบคลุม ปลอดภัย ส าหรับประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ทุกระดับ  

3) เพื่อให้ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาค มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน มีการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ เพื่อบริหารระบบสุขภาพให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และ
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นท่ี ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัด 

 2.2 เป้าหมายรวม 

1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนองความจ าเป็น และระบบหลักประกันสุขภาพความยั่งยืน พอเพียง
มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม  

2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี 

3) ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นท่ี โดยมีระบบสนับสนุนท่ีเอื้อตอ่การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ ระบบ
บริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้การติดตามก ากับที่มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล 

4) ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งการรับบริการและ
การรับภาระค่าใช้จ่าย 

3. ประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

 3.1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

1) การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 

2) การกระจายอ านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

3) การปรับบทบาทและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข 

4) สถานบริการในกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารรวมกันเป็นเครือข่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม 

 3.2 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ 

1) การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital Health Record (DHR) และ การสนับสนุน Digital 
Transformation ของระบบบริการสุขภาพ 

2) ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ 

3) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ 

 3.3 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ก าลังคนสุขภาพ 

1) จัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในระบบดิจิทัล 

3) การกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร 

 3.4 ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ 

1) การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่(Quality service & Evaluation) 
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2) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

3) การพัฒนาด้านการเงินการคลัง 

4) พัฒนาก าลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE) 

5) พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance) 

 3.5 ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 

1) ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 

2) ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย 

3) ประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์ แผนไทย 

 3.6 ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การแพทย์ฉุกเฉิน 

1) โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

3) ก าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

 3.7 ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การสร้างเสริมปูองกันและควบคุมโรค 

1) การปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

2) ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

3) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ 

4) การพัฒนาก าลังคนด้าน P&P 

5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 3.8 ประเด็นปฏิรูปที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1) การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ 

2) การพัฒนา 3 ระบบใหญ่ 

3) การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล 

4) พัฒนาก าลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

5) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 3.9 ประเด็นปฏิรูปที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภค 

1) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 3.10 ประเด็นปฏิรูปที่ 10 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

1) ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินส าหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ 

2) การคุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน 

3) พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ 

4) จัดท ากฎหมายส าหรับการอภิบาลการคลังระบบหลักประกันสุขภาพ 
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5) ระบบสารสนเทศทางการคลังระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสารสนเทศทางการคลัง 

6) การพัฒนาต้นแบบการจัดบริการแบบเพิ่มความคุ้มค่าและได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม และการขยายผลไปสู่
เรื่องอื่น 

7) การเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

8) การศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อเพ่ิมแหล่งเงินส าหรับบริการสุขภาพท่ีภาครัฐมีส่วนร่วม 

4. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ 

 4.1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ กิจกรรม การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และ
การกระจายอ านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

 4.2 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กิจกรรม การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital 
Health Record (DHR) ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ 
และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ 

 4.3 ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ระบบบริการปฐมภูมิ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality 
service & Evaluation) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และการพัฒนาด้านการเงินการคลัง 

 4.4 ประเด็นปฏิรูปที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรม การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ การพัฒนาก าลังคนด้านการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 4.5 ประเด็นปฏิรูปที่ 10 ระบบหลักประกันสุขภาพ กิจกรรม ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรับคนไทยทุกคน รวมทั้ง
ชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินส าหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพ การคุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย 
รวมถึงแหล่งเงิน พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ จัดท ากฎหมายส าหรับการ
อภิบาลการคลังระบบหลกัประกันสขุภาพ ระบบสารสนเทศทางการคลังระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสารสนเทศ
ทางการคลัง การเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน และการศึกษาและขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มแหล่งเงินส าหรับ
บริการสุขภาพท่ีภาครัฐมีส่วนร่วม 

5. สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านสาธารณสุข  

 5.1 มีกิจกรรมย่อย จ านวน 8 กิจกรรม ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งระดับเขตและระดับชาติเพิ่มเติม ควร
พิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

 5.2 มีกิจกรรมย่อย จ านวน 3 กิจกรรม ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรมหาชน หน่วยงาน และส านักงานกลางขึ้นมาใหม่ 
ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 5.3 มีกิจกรรมย่อย จ านวน 2 กิจกรรม ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบ
ปฐมภูมิระดับเขตและระดับจังหวัด ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 5.4 กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงิน เช่น ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation) ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การแพทย์
ฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 1 โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 2 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
กิจกรรมที่ 3 ก าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประเด็นปฏิรูปที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมที่ 1 การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นต้น  
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  

ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพ มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน มีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ เพื่ อบริหารระบบ
สุขภาพ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นท่ี ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัด  

• ประชาชน : ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารระบบสุขภาพภายใต้การกระจายอ านาจในการบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพให้แต่ละพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

• สังคม : ชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วนในสังคมร่วมรับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา และความส าคัญด้านเอกภาพของระบบ ร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผิดชอบในการ
จัดระบบสุขภาพในแต่ละพื้นท่ี 

• ประเทศ : ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละ
พื้นที ่โดยมีระบบสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นท่ี ระบบบริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้การติดตามก ากับ
ที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาต ิ
2. การกระจายอ านาจโดย
การตั้งเขตสุขภาพและ
คณะกรรมการเขตสุขภาพ 
3. การปรับบทบาทและ
โครงสร้างของกระทรวง
สาธารณสุข 

1) ตั้งคณะท างานร่วมเพื่อการ
ปฏิรูประบบบรหิารจดัการ  

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

2) ทบทวนบทบาทโครงสร้างของ
หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุข  

/  /    

3) ทบทวนระบบแผนและ
งบประมาณของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

/  /    

4) ศกึษารูปแบบเพ่ือด าเนินการ
บริหารจดัการระบบสุขภาพในรูป
เขตสุขภาพ 4 เขต  

/  /    

5) ขยายผลเพื่อให้ครอบคลุมทุก
เขต 

/  /    

6) เตรียมการบริหารจัดการ /  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

โครงสร้างใหม่/ภายใต้กฎหมาย
ใหม ่
7) บริหารงานตามรูปแบบที่
ปฏิรูป 

/  /    

8) ทบทวน/ยกร่างกฎหมาย /  /    
9) การรับฟังความคิดเห็นต่อทิศ
ทางการปฏิรูปด้านสุขภาพ 

/  /    

10) การสื่อสาร ประชาสมัพันธ์  /  /    
11) ติดตาม ก ากับ 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ปฏิรูป 

/  /    

12) รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อ คป.สธ. ทุก 3 เดือน 

/  /    

4. สถานบริการใน
กระทรวงสาธารณสุขมีการ
บริหารรวมกันเป็น
เครือข่าย รวมทั้งเปดิ
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

1) ศึกษารูปแบบของเครือข่าย
สถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุข 

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /   - สังคม 
- ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) ทบทวนบทบาทกระทรวง
สาธารณสุขในการสนับสนุน
เครือข่ายสถานบริการ 

/  /    

3) ด าเนินการบริหารเครือข่ายใน
รูปแบบใหม่ 4 เขตสุขภาพ 

/  /    

4) ขยายผลการด าเนินการให้
ครอบคลมุ 

/  /    

5) เตรียมการบริหารเครือข่าย
สถานบริการในรูปแบบใหม ่

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

6) บริหารเครือข่ายสถานบริการ
ในรูปแบบใหม ่

/  /    

7) ทบทวนยกร่างกฎหมายมี่
เกี่ยวข้อง 

/  /    

8) การรับฟังความคิดเห็นต่อทิศ
ทางการปฏิรูปสถานบริการใน
กระทรวงสาธารณสุข 

/  /    

9) การสื่อสาร ประชาสมัพันธ์  /  /    
10) ติดตาม ก ากับ 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ปฏิรูป 

/  /    

11) รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อ คป.สธ. ทุก 3 เดือน 

/  /    

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 .... 
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 2 การกระจายอ านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ และ 3 การปรับบทบาทและโครงสร้าง

ของกระทรวงสาธารณสุข ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  

• ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy) มีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal health 
records) ที่ครบถ้วน ปลอดภัย สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้เมื่อต้องการ และมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนการดูแลตนเอง (self-care) 
และได้รับบริการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างสะดวกและทั่วถึง 

• ผู้ให้บริการมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพที่คุณภาพและประสิทธิภาพ มีการใช้สารสนเทศเหล่านั้นในการวิเคราะห์วางแผน และพัฒนาการจัดบริการให้คุณภา พและ
ประสิทธิภาพดีขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนให้เกิดระบบบริการแบบไร้รอยต่อ และมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ท่ีครอบคลุมถึง
ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์และการบริหารจัดการระบบสุขภาพ การให้บริการแพทย์ทางไกล (telemedicine) การเฝูาระวัง และ
สื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและการควบคุมโรค รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

• รัฐบาลและผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ 
สุขภาวะที่ดี หรือลดปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การพัฒนาระบบบันทึก
สุขภาพดิจิทลั  Digital 
Health Record (DHR) 
และ การสนับสนุน Digital 
Transformation ของ
ระบบบริการสุขภาพ 

1.1 การพัฒนา DHR 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/  /   บริหารราชการ
แผ่นดิน 

1.2 การปรับระบบบริการสู่
ระบบดิจิทลั 

/   /  บริหารราชการ
แผ่นดิน 

2. ระบบและองค์กรหลัก
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
และการบูรณาการ
สารสนเทศสุขภาพของชาติ 

2.1 การจัดตั้งและด าเนินการ
คณะกรรมการสารสนเทศ
สุขภาพแห่งชาต ิ

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

2.2 การก าหนดองค์กรหลักและ
ด าเนินการสนับสนุนการ

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ
ของประเทศ 
2.3 การจัดตั้งองค์กรมหาชนท า
หน้าท่ี National Health Data 
Clearing House และท า
มาตรฐานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

2.4 การจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
แห่งชาติ National Health IT 
Master Plan 

6.1 การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ 

/  /    

2.5 การปรับปรุงกฎหมาย และ
กฎระเบียบ ด้านสารสนเทศ
สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    

2.6 การพัฒนามาตรฐานและ
จัดการมาตรฐานระบบข้อมลู
บริการสาธารณสุขของประเทศ 

6.2 การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐ สู่ความเป็นเลศิ 

/   /   

2.7 การบูรณาการสารสนเทศ
สุขภาพระดับประเทศ และ
ส่งเสริมการน าไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ 

6.1 การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ 

/   /   

2.8 การพัฒนาก าลังคนด้าน
สารสนเทศสุขภาพ 

6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ

/  /    

501



10 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

เป็นมืออาชีพ 
2.9 การพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรสุขภาพ และวิชาชีพ
สุขภาพ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

3. การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อส่งเสรมิการ
ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
สุขภาพ 

3.1 การวิจัยและการพัฒนากลไก 
กระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อ
การสนับสนุน Digital 
Transformation 

2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/   /   

3.2 การวิจัยที่จะสนับสนุน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน
สารสนเทศสุขภาพของประเทศ 

2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/   /   

3.3 การส ารวจสุขภาพประชาชน
และการเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อ
สนับสนุนการท า National 
Biobank 

2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/  /    

3.4 การสนับสนุนให้เกดิการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศสุขภาพ ในทุกระดับ 

2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/   /   

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 .... 
1. กิจกรรมที่ 2 ระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติและองค์กร

มหาชนข้ึนมาใหม่ จึงควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 ก าลังคนสขุภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  

• ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพอย่างครอบคลุม ท่ัวถึง รวมถึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ เพื่อน าไปสู่การสร้างสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี   

• องค์กรด้านสุขภาพ รวมถึงสถานพยาบาล หน่วยบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีบุคลากรสุขภาพท่ีเพียงพอ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดบริการสุขภาพ
ตามมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการบุคลากรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

• ระบบการศึกษาและการผลิตบุคลากรสุขภาพมีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพในปัจจุบัน
และในอนาคต  

• บุคลากรสุขภาพมีความสุขในการท างาน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. จัดตั้งกลไกระดบัชาติใน
การพัฒนาและก าหนด
นโยบาย 

1.1 จัดตั้งและด าเนินการ
คณะกรรมการก าลังคนสุขภาพ 

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

1.2 จัดตั้งและด าเนินงาน
หน่วยงานหลัก เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏริูปและการ
พัฒนาระบบก าลังคนสุขภาพของ
ประเทศ 

/   /    

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลด้าน
สุขภาพในระบบดิจิทัล 

2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ก าหนดมาตรฐานข้อมลู
สารสนเทศก าลังคนด้านสุขภาพ
ของประเทศ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

2.2 การส่งเสรมิให้
สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ 
กระทรวงสาธารณสุข และ
สถานพยาบาลต่างๆ ในภาครัฐ
และเอกชน ท าฐานข้อมูล

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

บุคลากรดิจิทัล 
2.3 การสนับสนุนสถานพยาบาล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มี
การใช้ระบบบรหิารจดัการบุคคล
แบบดิจิทัล 

/  /    

2.4 การขับเคลื่อนการเชื่อมโยง
และบูรณาการสารสนเทศ
บุคลากรสุขภาพ 

/  /    

3. การกระจายอ านาจและ
การสร้างสมรรถนะการ
บริหารจดัการบคุลากร 

3.1 วิจัยแนวทางและรูปแบบการ
กระจายอ านาจการจดัการ
บุคลากรสุขภาพ   

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

/  /    

3.2 พัฒนาแบบจ าลองถ่ายโอน
อ านาจการบริหารจดัการ
บุคลากรสุขภาพ 

/  /    

3.3 การปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ทรัพยากรบุคคลดา้น
สุขภาพ 

/  /    

3.4 ทดลองการถ่ายโอนอ านาจ
ตามแบบจ าลองในเขตสุขภาพ 2 
เขต 

/  /    

3.5 วิจัยและพัฒนา รูปแบบการ
จ้างงาน ระบบการประเมิน
สมรรถนะ 

/  /    

3.6 พัฒนาระบบการประเมิน
ผู้บริหารสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลของรัฐ 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

3.7 วิจัยส่งเสรมิขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการและพัฒนาก าลังคน 

/  /    

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 .... 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 ระบบบริการปฐมภมู ิ(Primary Care Cluster: PCC) 
ผลอันพึงประสงค์  

• ประชาชน: ประชาชนมีสุขภาพดีแม้อยู่ไกลโรงพยาบาล บนหลักการสร้างน าซ่อม 
• สังคม: ประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงบริการที่มีความจ าเป็นอย่างเท่าเทียมละเป็นธรรมด้วยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน 
• ประเทศ: มีระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นทางสุขภาพของประชาชนไทย ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นธรรมและยั่งยืน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การพัฒนาคุณภาพ
บริการและการวดั
ประเมินผลแนวใหม่ 
(Quality service & 
Evaluation)  

1.1 พัฒนารูปแบบบริการปฐมภูม ิ
(คลินิกหมอครอบครัว) 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 
6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

1.2 พัฒนารูปแบบบริการ มุ่งสู่
เปูาหมายระยะยาว Triple aim 

/   /    

1.3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวและการพัฒนาระบบปฐม
ภูมิระดับเขต 

/  /    

1.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวและการพัฒนาระบบปฐม
ภูมิระดับจังหวัด 

/  /    

2. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลย ี

2.1 พัฒนาระบบ Electronics 
record ในคลินิกหมอครอบครัว (E-
PCC) และ การลงทะเบียนช่ือแพทย์คู่
ประชาชน “Global medical 
record” (GMR) 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/  /    

2.2 จัดท า Data Center เชื่อมข้อมูล
กับหน่วยบริการระดับอื่นๆ รวมถงึ
หน่วยงานภาคสังคมอื่นๆ
นอกเหนือจากหน่วยงานภาคสุขภาพ 
เช่น ศธ. , มท. , พม. เป็นต้น 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

2.3 น า Application การดูแลสุขภาพ 
ส าหรับทุกช่วงกลุ่มวัยไปใช้ใน 50 
พื้นที่ต้นแบบ และสร้างการรับรู้ใหก้ับ
ประชาชน 

/  /    

3. การพัฒนาด้าน
การเงินการคลัง 

3.1 พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit 
package) และต้นทุนบริการของ
คลินิกหมอครอบครัวและหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกลุ่มในสังคม 

/   /   

3.2 การจัดตั้งกองทุนบริการปฐมภูมิ 
จัดท าแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณ 

/  /    

4. พัฒนาก าลังคน
สุขภาพด้านปฐมภูมิ 
(HEALTH 
WORKFORCE) 

4.1 ผลิตแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว
รองรับการปฏริูประบบบริการปฐมภูม ิ

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

/   /   

4.2 พัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและในสังกัดอื่น 
เช่น กทม. เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 

/   /   

4.3 จัดท าหลักสตูรพัฒนาสมรรถนะ
ตอบสนองเปูาหมายระยะยาวTriple 
Aim ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทุกสหสาขาวิชาชีพ
ครอบคลมุ 

/   /   

4.4 การคงคนไว้ในระบบ จัดท ากลไก
สร้างแรงจูงใจส าหรับบุคลากรใน
คลินิกหมอครอบครัวทั้งในรูปแบบ 
Incentive และ non-incentive 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

4.5 พัฒนาสาขาต่อยอดส าหรับแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวโดยร่วมมือกับ
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

/   /   

5. พัฒนากลไก
อภิบาลระบบ 
(Governance) 

5.1 จัดท าพระราชบัญญัตริะบบ
สุขภาพปฐมภูมิและกฏหมายลูก 

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

5.2 พัฒนากลไกการอภิบาลระบบ 
โครงสร้างการบรหิารจดัการและจดัตั้ง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบบริการ
ปฐมภูมิในทุกระดับ 

/   /   

5.3 คณะอ านวยการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูประบบปฐมภูม ิ

/   /   

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 .... 
1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation) และกิจกรรมที่ 5 พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance) ควร

พิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation) ไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงิน 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทยเพ่ือเศรษฐกจิ 
ผลอันพึงประสงค์ ประเทศไทยมคีวามมั่งคั่งจากการนวดไทยและผลิตภณัฑส์มุนไพร การแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงในระบบบริการสขุภาพ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยนื 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. อุตสาหกรรมสมุนไพร
ไทยเพื่อเศรษฐกิจ 

1.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สมุนไพร (Big Data) 

2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/  /    

1.2 โครงการจัดตั้งตลาดกลาง
วัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้
ค าปรึกษาผู้ประกอบการ
สมุนไพรครบวงจร 

/  /     

1.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
สารสกัด 

/   /   

1.4 โครงการสร้างความเชื่อมั่น 
และภาพลักษณ์ทีด่ีของสมุนไพร
ไทย 

/    /  

2. ระบบบริการการแพทย์
แผนไทย 

2.1 พัฒนารูปแบบบริการดา้น
การแพทย์แผนไทยและติดตั้ง
บริการร่วมกับสหวิชาชีพใน 
Primary Care Cluster (PCC) 

2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 

/   /   

2.2 จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ไทย ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก 

/  /    

2.3 พัฒนามาตรฐานนวดไทยใน
ระดับสากลเพื่อรองรับการ
ประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของมวลมนุษยชาติ ของ 
UNESCO 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

3. ระบบการศึกษา
การแพทย์ แผนไทย 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร
แพทย์แผนไทยบณัฑิต และ
เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผน
ไทย 

2 ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการผลติและ
บริการ 
6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

/   /   

3.2 พัฒนาต าราอ้างอิงมาตรฐาน 
(Standard Textbook) ด้าน
การแพทย์แผนไทย 

/   /   

3.3 พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏบิัติ
ของแพทย์แผนไทยฝึกหดั และ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับสถาบันอดุมศึกษา 

/   /   

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 .... 
1.  
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ผลอันพึงประสงค์ ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงและได้รับบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง ทันเวลาและมมีาตรฐาน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. โครงสร้างบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.1 ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/   /   

1.2 มีคณะกรรมการ นโยบาย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติและระดบัเขต 
(National and Regional ECS 
Board) 

/  /     

1.3 กองทุนระบบการแพทย์
ฉุกเฉินระดบัเขต 

4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกลุ่มในสังคม 

/  /    

1.4 มีระบบสารสนเทศส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่บูรณาการ
ข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล การบริการในห้อง
ฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ปุวยและการ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์ 

4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/  /    

1.5 สามกองทุนสุขภาพหลัก
ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์ดา้น
การแพทย์ฉุกเฉิน และวิธีการ
ชดเชยบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน ์

4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกลุ่มในสังคม 
 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

2. ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

2.1 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน(ทุก
กรณี)ท่ีมีมาตรฐานโดย
ด าเนินงานภายใต้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแยก
ศูนย์สั่งการและอ านวยการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่มี
มาตรฐาน อยู่ใต้การด าเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/   /  บริหารราชการ
แผ่นดิน 

2.2 สนับสนุนการพัฒนาบริการ
นอกเวลาส าหรับผู้ปุวยไม่ฉุกเฉิน
เพื่อลดความแออดัในห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรัฐบาล 

4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/   /   

2.3 โครงสร้างและกลไกการ
ประสานงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในภาวะโรค/ภัย
สุขภาพ 

4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/   /   

3. ก าลังคนด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

3.1 แผนผลิตและธ ารงรักษา
บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้
เพียงพอแก่ความต้องการใน
ระยะ 10 ปี 

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

/   /   

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
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หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 .... 
1. กิจกรรมที่ 1 โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ควรพิจารณาความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตรช์าติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
2. กิจกรรมที่ 1 โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 2 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และกิจกรรมที่ 3 ก าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ได้ระบุวงเงิน

งบประมาณและแหล่งเงิน 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
ผลอันพึงประสงค์  

• เพื่อพัฒนาระบบงาน P&P ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
• อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 
• อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี (HALE) 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานด้านการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค 

1.1 จัดตั้ง NHPB 6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/  /    
1.2 ปรับโครงสร้างภายใน ก.สธ 
ส่วนกลาง 

/  /     

1.3 ที่ระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ: 
พิจารณาปรับโครงสร้าง และ
จ านวนบุคลากร ด้าน P&P และ 
Strategic Information 

/  /    

1.4 ก าหนดให้บทบาทของ PCC 
ต้องเน้นด้าน P&P ให้มากกว่า
งานด้านการรักษา 

/  /    

1.5 ทบทวนบทบาทภารกิจ และ
สัมฤทธิผลขององค์กรมหาชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

/  /    

1.6 ปรับปรุงกฎระเบียบของ 
ก.พ. และ กพร. ให้มีความ
ยืดหยุ่น และหน่วยงานมี 
autonomy 

/  /    

2. ปรับปรุงระบบ
งบประมาณของงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค 

2.1 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้
การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เชื่อมโยงกับทิศทาง/นโยบาย/

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

/  /    

515



24 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ยุทธศาสตร์/ล าดับความส าคัญ
ของงานตามที่ NHPB ก าหนด 

ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

2.2 สร้างระบบให้เกดิ fiscal 
accountability ขององค์กร
มหาชน – ทั้งตัวผู้บริหาร (เช่น 
ต าแหน่งผู้จดัการ เลขาธิการ 
เป็นต้น) และบอร์ดบริหาร 

/  /    

2.3 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้
งบประมาณ P&P ของ สปสช. 
ต้องอยู่ในการดูแลก ากับของ
โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด 
และสาธารณสุขอ าเภอ (แทนท่ี
จะเป็นส านักงานของสปสช. เอง) 

/  /    

3. ทบทวนและปรับปรุง
กฎหมาย  กฎระเบียบ 

3.1 ปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึง
กลไกทางการเงิน เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรทุกภาคส่วนรับผูสู้งอายุ
เข้าท างาน (Active aging) ตาม
สมรรถนะที่เหมาะสม 

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

/   /   

3.2 ปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ปูองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ปุวย
จากต่างประเทศ (Medical 
Hub) 

/   /   

4. การพัฒนาก าลังคนด้าน 
P&P 

4.1 competency mapping 6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

/   /   
4.2 ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร
สาขาขาดแคลนพิเศษ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

6.4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 
ในการปฏิบัตริาชการและมีความ
เป็นมืออาชีพ 

5. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5.1 Public Health 
Laboratory & Research 
Laboratory 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

5.2 การพัฒนาระบบวิจัย /   /   
5.3 การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขตามแผนฯ ที่ได้จัดท า
ไว้แล้ว 

/   /   

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 .... 
1. กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  

• ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
• สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literate societies) คือสังคมที่ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของ

ประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
• ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูล และบริการต่างๆ ใน

สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การพัฒนาระบบสื่อสาร
สุขภาพ 

1.1 มีระบบการคุม้ครองด้านการ
สื่อสารโดยมีหน่วยงานกลาง คัด
กรองข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง ทัน
การณ์ และมีประสิทธิภาพในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
ตรวจจับข้อมลูเท็จ ตอบโต้ข้อมลู
สุขภาพท่ีไม่ถูกต้องอย่าง
ทันท่วงทีต่อการเจ็บปุวยด้วยโรค
ที่ปูองกันได้ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

1.2 เพิ่มช่องทางสื่อสารมวลชน
สาธารณะทางสุขภาพและ
แนวทางเขียนสื่อสุขภาพ 

/   /    

2. การพัฒนา 3 ระบบใหญ ่ 2.1 การพัฒนาระบบการ
สาธารณสุข 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

2.2 การพัฒนาระบบการศึกษา 
ที่จะช่วยยกระดับการรู้หนังสือ
น าไปสู่การปรับวิธีการสอนและ
หลักสตูร ด้วยกระบวนการ

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ส่งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ
ด้วย V-shape 
2.3 พัฒนาระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ (หมู่บ้าน) 75,032 
แห่ง 

/   /   

3. การศึกษาวิจัยเชิง
ประเมินผล 

3.1 ส ารวจความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนไทยทุก 3 
ปี 5 ปี 10 ปี 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

3.2 การวิจัยการท างาน ด้วย
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ
ท างาน(Evidence Based  
ที่เรียกว่า Implementation 
science research Practice) 

/   /   

3.3 จัดท าต้นทุน (Unit cost) 
ส าหรับการสนับสนุนดา้นการเงิน
ตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ปรับจาก
การให้สุขศึกษาและปรบั
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นการใช้
กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพV-shapeในระบบบริการ
สุขภาพทุกมิต ิ

/   /   

3.4 Center of Health 
Literacy excellence รวบรวม
งานวิจัยและองค์ความรู้วิชาการ 
   - Application 

/   /   

4. พัฒนาก าลังคนด้านการ 4.1 พัฒนาชุดสมรรถนะหลัก 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ /   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ส่งเสริมความรอบรูด้้าน
สุขภาพ 

และรูปแบบ หลักสูตร การ
ฝึกอบรมส าหรบับุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ 

เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

4.2 พัฒนาหลักสูตรและผลติ
นักศึกษาด้านส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

/   /   

4.3 เพิ่มการท างานเชิงการ
ขับเคลื่อนมากกว่าการให้บริการ
และให้ความรู้หรือสอน(on the 
job training) 

/   /   

4.4 พัฒนาต่อยอดน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพโดยร่วมมือกับ
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

/   /   

5. พัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนความรอบรู้ดา้น
สุขภาพ 

5.1 ประกาศการปฏิรูปความ
รอบรู้ของประชาชนเป็นวาระ
แห่งชาติ (National Agenda) 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี
6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

5.2 คณะกรรมการสร้างเสรมิ
ความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
แห่งชาติโดยค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตร ี

/  /    

5.3 จัดท าข้อเสนอและร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการส่งเสริมความรอบรูด้้าน
สุขภาพ 

/  /    

5.4 กลไกทางการเงินและ /  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

งบประมาณ จากแหล่งทุน เช่น
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
หรือระบบภาษ ี
5.5 องค์กรกลางมีความเป็น
อิสระ มืออาชีพ ที่ท าหน้าท่ี
ประสานความร่วมมือ/บริหาร
ภาคีเครือข่ายแบบ synergic ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมใน
และนอกประเทศ 

/  /    

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 .... 
1. กิจกรรมที่ 5 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ผลอันพึงประสงค์ เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุม้ครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพในประเทศท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

1.1 ทบทวน ออกแบบ 
โครงสร้าง กระบวนการ และ 
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
จัดท าข้อเสนอ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการ แผนก ากับ 
ติดตาม ท่ีเหมาะสม เกิด
ประโยชนส์ูงสุดที่เหมาสม เป็น
ธรรม ต่อผู้รับบริการ และ ผู้
ให้บริการ โดยมีเปาูหมายการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 
พ.ศ. 2565 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกลุ่มในสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอยา่งทั่วถึง 

/   /   

1.2 จัดระบบการเยียวยา
ผู้เกี่ยวข้องที่ไดร้ับผลกระทบจาก
การบริการด้านสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เหมาะสม และ ทันท่วงที โดยมี
เปูาหมายการด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน พ.ศ. 2563 

/   /    

1.3 ผู้รับบริการด้านสุขภาพมี
ความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการ
คุ้มครองบริการ และผลติภณัฑ์
สุขภาพด้านต่าง ๆ โดยมี

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

เปูาหมายการด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน พ.ศ. 2563 

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 9 .... 
1. กิจกรรมที ่1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงิน 
2. 
3. 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 10 ระบบหลักประกันสขุภาพ 
ผลอันพึงประสงค์  

• ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 
• มีความเป็นธรรมส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม (รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและคนต่างด้าว) ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ และมีการ

ร่วมรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายตามก าลังความสามารถในการจ่าย 
• ประเทศสามารถรองรับค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพได้อย่างยั่งยืน และมีแหล่งเงินท่ีเพียงพอส าหรับการจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1. ก าหนดชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักส าหรับคน
ไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิ
ประโยชน์เสรมิ และมีการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึง
แหล่งเงินส าหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพ 

1.1 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
หลัก พร้อมประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

/   /   

1.2 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
เสรมิ 1 พร้อมประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 

/   /    

1.3 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
เสรมิ 2 พร้อมประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 

/   /   

2. การคุ้มครองด้านสุขภาพ
แก่บุคคลที่มีปญัหาสถานะ
และสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่
ประชาชนไทย รวมถึง
แหล่งเงิน 

2.1 ก าหนดแผนการจดัระบบ
ความคุ้มครองแก่บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้
ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย 

4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

/   /   

2.2 การปรับปรุงกฎหมายและ
จัดท าร่างกฎหมายส าหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพและแหล่ง
เงินส าหรับคนต่างชาต ิ

6 ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ

/   /   

2.3 การด าเนินการน าร่อง
ด าเนินการระบบประกันสุขภาพ 
ส าหรับคนต่างด้าว บุคคลที่มี

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

ปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3. พัฒนากลไกหลักในการ
บริหารจดัการทางการคลัง
สุขภาพระดับประเทศ 

3.1 การจัดตั้งส านักงานกลางท า
หน้าท่ีพัฒนามาตรฐานและการ
จัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะ
การเบิกจ่ายค่าบริการ 

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

3.2 การปรับปรุงกลไกการจา่ย
เพื่อใช้ร่วมกันในระดับประเทศ 

/   /   

4. จัดท ากฎหมายส าหรับ
การอภิบาลการคลังระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

 4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

/  /    

5. ระบบสารสนเทศ
ทางการคลังระบบบริการ
สุขภาพและมาตรฐาน
สารสนเทศทางการคลัง 

5.1 การพัฒนามาตรฐานรายงาน
ต้นทุนการจัดบริการ การทดลอง
ใช้และขยายผลให้ทุกหน่วย
บริการทั้งรัฐและเอกชน
ด าเนินการ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/  /    

5.2 การพัฒนามาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมลูสถิตสิ าหรับการคลัง
สุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาพ
เพื่อใช้จัดท าดัชนีการ
เปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณ
บริการ 

/  /    

5.3 การพัฒนาแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ประกันภัยและ
เศรษฐมิติทางการคลังบริการ

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

สุขภาพ 
6. การพัฒนาต้นแบบการ
จัดบริการแบบเพิ่มความ
คุ้มค่าและได้รับการชดเชย
อย่างเหมาะสม และการ
ขยายผลไปสู่เรื่องอื่น 

 4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

/   /   

7. การเพิ่มความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน 

 3.5 การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุข
ภาวะที่ด ี

/   /   

8. การศึกษาและขับเคลื่อน
เพื่อเพ่ิมแหล่งเงินส าหรับ
บริการสุขภาพท่ีภาครัฐมี
ส่วนร่วม 

8.1 จัดท าข้อเสนอแนะแหล่งเงิน
เพิ่มเตมิส าหรับบริการสุขภาพที่
ภาครัฐมสี่วนร่วม 

4.1 การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ทุกกลุ่มในสังคม 

/  /    

8.2 จัดตั้งคณะท างานศึกษา
ความเป็นไปได้ของแหล่งเงิน
เพิ่มเตมิภายใตบ้ริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง และการปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ หรือแก้
ระเบียบและกฎหมายที่จ าเป็น 

/  /    

8.3 ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการ
จัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม 

/  /    

(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)  
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  
 

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 10 ระบบหลักประกันสขุภาพ 
1. กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลงัสุขภาพระดับประเทศ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน รายละเอียดกิจกรรมอยู่ในประเด็นปฏิรูปที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
3. 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
ประเด็นความสอดคล้อง   1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆ โดยเฉพาะข้อ 1.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบการบริหารจัดการสา
ธารณภัยและความมั่นคงแบบใหม่ ให้มีความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถบูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถ สนับสนุนการบริหารจัดการตั้งแต่ในระดับชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ประเด็นความสอดคล้อง 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้าน เศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรม และบริการ แห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ 
โดยเฉพาะข้อ 2.1.5 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ท่ีสร้างรายได้สูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นความสอดคล้อง   3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต โดยเฉพาะข้อ 3.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นความสอดคล้อง 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้ กับมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับกับสภาพแวดลอ้มในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึน และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
โดยเฉพาะข้อ 6.3.1 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม 

 

2. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้าน.... กับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 .................... 
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3. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 3.1 วัตถุประสงค์รวม  

  1) เพื่อสร้างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม 

  2) เพื่อด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 

  3) เพื่อให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 

 3.2 เป้าหมายรวม 

1) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรภีาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผดิชอบกับการก ากับท่ีมีความชอบ
ธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของ
ประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 

2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  

4.  ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิรูปสิ่อสารมวลชนให้เป็นเสมือนโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการส่งออก
นวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 6 ประเด็นปฏิรูป ดังนี ้

1. การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
2. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  
3. การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์  
5. การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสือ่สารมวลชนและ

โทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ  
6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  
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5.  ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

1. การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กิจกรรมที่ 4 การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตร
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา 

2. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะท างานยกร่าง พ.ร.บ. ประกอบด้วย
ตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ,ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ, ผู้ประกอบกิจการสื่อ, ตัวแทนภาควิชาการด้านนิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน และตัวแทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูปการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ .. .) พ.ศ. .... 
โดยให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคาสูงสุด
เป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้คุณสมบัติและข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของผู้เข้าประมูล (Beauty Contest) และ
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ เช่น 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (Thai PBS) บริษัท อ.ส.ม.ท. 
จ ากัด (มหาชน) (MCOT) สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เพื่อให้เป็นการใช้คลื่นความถี่เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนกิจการโทรทัศน์ของชุมชนตามวัตุประสงค์ของแผนแม่บท
ฉบับท่ี 1 

4. การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูปด้านช่องทางการประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อ
ออนไลน์ท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

5. การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเคร่ืองมือด้านการสื่อสารมวลชน
และโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ กิจกรรมที่ 1 การปกป้องคุ้มครองและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูประบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์
สาธารณะ และกิจกรรมที่ 3 ปฏิรูปการก ากับดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย 

6. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ 

 
สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของกองทุนด้านสื่อตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อของ

ประชาชน  
2. ควรมีกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรูเ้ท่าทันสื่อ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มผีู้แทนจากองค์กร อาทิ ด้าน

การเฝา้ระวังสื่อ ผู้บริโภค สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมใหผู้้บริโภคมีความรูเ้ท่าทัน
สื่อทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ประเด็นปฏิรปูมีแหล่งวงเงินเป้าหมายแล้ว แต่กจิรรมส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเจนของวงเงินงบประมาณในการด าเนินการ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
ผลอันพึงประสงค์  1) การสนับสนุนให้เกดิความร่วมมือการมสี่วนร่วมของรัฐ-สื่อ-เอกชน-และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ  
 2) การวางระบบ-กลไกในการเรียนรูแ้ละมีประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้จัก การรูจ้ริต และการรู้เท่าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทันกบัพลวัตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในทุกระดับ 
 3) การเปิดพื้นท่ีแห่งการบม่เพาะสื่อ (media lab) ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวตักรรมสือ่สาร ท่ีร่วมกันพัฒนา “คลังปัญญาของแผ่นดิน” อัน

ได้แก่ เนื้อหาสาระที่สรา้งสรรค์ มปีระโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
ผู้มีอารยธรรม 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... 1 2 3 
1 .  ก า ร จั ด ร ณ ร ง ค์ ใ น
สื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล 
ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
ด้ วยวิธีการประชาสัมพันธ์  ที่
หลากหลาย 

- 

3.1 การปรบัเปลีย่นค่านิยม
และวัฒนธรรม ข้อย่อย 
3.1.6 / 3.1.1 / 3.1.2 / 
3.1.5 

/    /  

2. ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวด
วงบันเทิงและกีฬา เป็นผู้น าเสนอ 
(presenters) ในการเชิญชวนให้
ประชาชนรู้จักเลือก ที่จะบริโภค
สื่อท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่า 

- /    /  

3. การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่า
ทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

- /    /  

4. การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การ
รู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตร
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็น
วิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา 

- /  /    

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
1.  ควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของกองทุนด้านสื่อตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
2. ควรมีกลไกการก ากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรูเ้ท่าทันสื่อ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มผีู้แทนจากองค์กร อาทิ ด้านการเฝ้าระวังสื่อ ผู้บริโภค สถาบนัสื่อเด็กและเยาวชน 

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าท่ีในการส่งเสริมใหผู้้บรโิภคมีความรู้เทา่ทันสื่อทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม  
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวชิาชีพสื่อ 
ผลอันพึงประสงค์  1) การสนับสนุนให้เกดิสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการท าหน้าที่ก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ 

ซึ่งด าเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย ส านึกแห่งความรบัผิดชอบ และดา้นมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
 2) การสนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน 
 3) การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และก ากับมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ ทั้ง ในระดับองค์กร ใน

ระดับกลุ่มวิชาชีพ และในสภาระดบัชาติ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 4) การสนับสนุนให้เกิดคูม่ือมาตรฐานกลางทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ... 1 2 3 
1) จัดตั้งคณะท างานยกร่าง 
พ.ร.บ. ประกอบด้วยตัวแทน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ,
ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ, ผู้
ประกอบกิจการสื่อ, ตัวแทน
ภาควิชาการด้านนเิทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน และ
ตัวแทนคณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านสื่อมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สร้างความเข้าใจกับ
องค์กรวิชาชีพสื่อ 
ผู้ประกอบการสื่อและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1 การปรบัเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

ข้อย่อย 3.1.6 

/  /    

2) น าเสนอร่างกฎหมายตาม
ขั้นตอน -   /    
3) ส านักงานปลัด
นายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายธรุการ
ช่ัวคราวเพื่อริเริม่การสรรหา
กรรมการบริหารและ
ส านักงานสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

จัดตั้งสภาวิชาชีพ 
ส านักงานของสภา
วิชาชีพ และ 
คณะกรรมการ
จริยธรรม 

/  /    

จัดท ามาตรฐานกลาง
ทางด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพสื่อ  

/  /    

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือ่ 
1. ยังขาดความชัดเจนของวงเงินงบประมาณในการด าเนินการ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลอันพึงประสงค์  1) การปรับปรุงการจดัสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับระบบ

อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมยั สอดคล้องกับสถานการณ์  
 2) การวางระบบสนับสนุนการกระตุน้การผลิต และเผยแพร่ “นวัตกรรม” ด้านการสื่อสาร ท้ังในระดับโครงข่ายการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและ

สาระบันเทิงที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างเสริมสติปัญญา สนับสนนุการเรยีนรู้เรื่องไทยในบริบทสังคมโลก มีขดีความสามารถในการแข่งขันและส่งออกไป
สร้างรายได้ในระดบันานาชาติ  

 3) การพิจารณาปรับปรุงมาตรการภาษี  และกลไกการสนบัสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทางเลือกในเข้าถึง และการบริโภคเนื้อหาข่าวสารและข่าวสารที่
หลากหลาย มีประโยชน์ รวมทั้งสอดคล้องกับจริตของสาธารณชน  

 4) การจัดท าระบบการจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการบริหารโครงข่าย เทคโนโลยี และผลผลติด้านเนื้อหาสาระข้อมลูข่าวสารอย่างมคีุณภาพ 
และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ท่ีสามารถสร้างเสรมิสติปัญญา และสร้างรายได้ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ  

 5) การส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 1 2 3 

1) การปฏิรูปการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์และร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
โดยให้ความส าคญักับการปรับเปลีย่น
วิธีการประมูลคลื่นความถีส่ าหรบักิจการ
วิทยุและโทรทัศน์จากการใช้ราคาสูงสุด
เป็นเกณฑ์ตัดสิน เป็นการใช้คุณสมบัติ
และข้อเสนอในเชิงคุณภาพรายการของ
ผู้เข้าประมลู (Beauty Contest) 

(ภายในปี พ.ศ. 2561) 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอให้มี
การแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

ข้อ 2.1 การ
พัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
ข้อย่อย 2.1.5 

/   /   

ระยะทีส่อง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดท าแผนงานหรือแนวทางเพื่อ
ผลักดันใหม้ีการพัฒนาศักยภาพ
ของสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการผลติ
รายการ รวมทั้งการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ 

/   /   

2) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ใหม่ ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
และเป็นไปตามสภาวะความต้องการใน
การใช้คลื่นความถี่ในอุตสาหกรรมวิทยุ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน 

- /   /   
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3) ให้ กสทช. พิจารณาเรียกคืนคลื่น
ความถี่ท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประโยชนไ์ม่คุ้มค่าหรือน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุม้ค่ายิ่งขึ้น ใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจมากกว่า 

- 

ข้อ 2.1 การ
พัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
ข้อย่อย 2.1.5 

/  /    

4) ปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์
จากการใช้ราคาสูงสุดเป็นเกณฑ์ตดัสิน 
เป็นการใช้คุณสมบัติและข้อเสนอในเชิง
คุณภาพรายการของผู้เข้าประมลู 
(Beauty Contest) 

- /   /   

5) พิจารณาจัดตั้งโครงข่ายแห่งชาติ เพื่อ
บริหารจดัการโครงข่ายวิทยุ โทรทัศน์ 
และโทรคมนาคม ท้ังโครงข่ายเคเบิล 
โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่าย
ภาคพื้นดิน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
จะเป็นการลดภาระผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมวิทยโุทรทัศน ์

- /   /   

6) พิจารณาปรับปรุงการบริหารจดัการ
โทรทัศน์ท่ีเป็นของรัฐ องค์กรอิสระ และ
รัฐวิสาหกิจ เช่น สถานโีทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) องค์การแพรภ่าพ
และกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ (Thai 
PBS) บริษัท อ.ส.ม.ท. จ ากดั (มหาชน) 
(MCOT) สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา 
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) 
เพื่อให้เป็นการใช้คลื่นความถี่เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะที่คุม้ค่ามาก
ยิ่งข้ึน และส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
โทรทัศน์ของชุมชนตามวัตุประสงค์ของ
แผนแม่บทฉบับที่ 1 

- /  /    

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
ผลอันพึงประสงค์  1)  การพัฒนาส่งเสริมและก ากับการบริหารจดัการร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังข้อมูลขาดความนา่เชื่อถือ โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ  
 2) การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองการท าธรุกรรมออนไลน์ของประชาชน และปราบปราม

อาชญากรรมทางอินเตอร์เนต็ 
 3) การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการงานดา้นการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ และการระงับการ

เผยแพร่ข้อมลู-ข้อความที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งระบบแจ้งกลับ และการเยียวยาผูเ้สียหายจากภัยทางออนไลน ์
 4) การจัดท ากลไกการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศในการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5) มาตรการปกป้องและคุม้ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน ์
 6) ระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 1 2 3 

1) การปฏิรปูด้านช่อง
ทางการ
ประสานงานกับ
ผู้ให้บริการสื่อ
ออนไลน์ท่ีอยู่ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

พ.ศ. 2561 - 2563 มอบหมายส่วนงานหรือหน่วยงานท่ี
ท าหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์
ในและต่างประเทศ ให้มลีักษณะ Official Point of 
Contact เพียงหน่วยงานเดียว 

.1 การพัฒนาภาค
การผลิตและ

บริการ ข้อย่อย 
2.1.5 
และ 

3.1 การ
ปรับเปลีย่นค่านิยม
และวัฒนธรรม ข้อ

ย่อย 3.1.6 
 

/   /   

พ.ศ. 2561 - 2562 มอบหมายหรอืหน่วยงานท่ีท าหน้าที่
ในการด าเนินการมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะการ
เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง เพื่อเป็นการกดดันผู้ให้บริการ
สื่อออนไลนต์่างประเทศ 

/  /    

พ.ศ. 2561 - 2562 ระบบศูนย์ข้อมูลกลางการระงับการ
แพร่หลายข้อมลูที่ไม่เหมาะสมหรอืผิดกฎหมาย เป็น
ระบบรองรับการแจ้งข้อมูลจากทุกภาคส่วนได้อย่าง
ทั่วถึงและตลอดเวลาตามแนวทางรายงานผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านช่องทางการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ท้ังในและ
ตา่งประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

/    /  

พ.ศ.2561 - 2562 ผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร เพื่อให้ครอบคลมุการเก็บภาษีจาก
ธุรกิจออนไลนต์่างประเทศ ซึ่งใช้ระบบ Content 
Delivery Network (CDN) ในประเทศ 

/  /    

2) การปฏิรปูการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดยี 
(Social Media) 

พ.ศ.2561 - 2562 ผลักดันให้เกิดการแก้ไข
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้ครอบคลุม
การใช้สื่อออนไลน์ / ยกร่างกฎหมายที่จะปกป้อง
คุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็น
การโดยเฉพาะ และผลักดันใหม้ีผลบังคับใช้ 

/  /    
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 พ.ศ.2561 - 2563 มาตรการเสริมการลงทะเบยีนผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงิน อาทิเช่น มาตรการเสริมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีสามารถท าให้การ
ตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้งานได้ การจ ากัด
จ านวนซิมของผู้ใช้แต่ละคน / จัดท าศูนย์กลางข้อมูล
พื้นฐานผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด และหนว่ยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง 

  /   

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน ์
- 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเคร่ืองมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
ผลอันพึงประสงค์  1)  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องครอบคลมุหน่วยงานท่ีเปน็โครงสร้างพื้นฐานส าคญัทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการรวมกลุ่มร่วม

ด าเนินการในระดับภาคส่วน (Sector) 
 2) การน าเทคโนโลยีและนวตักรรมดจิิทัลมาสนับสนุนงานดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ 
 3) การบูรณาการหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และเนื้องานงานด้านข้อมูลเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยตา่ง ๆ ให้เกิดเอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความ
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึง
ประสงค์ 

ลักษณะของกิจกรรม กรณีทับ
ซ้อนกับ 
ปฏิรูป
ด้านอื่น  
(ระบุ
ด้าน) 

ส่ง
ผล
* 

(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 1 2 3 

1) การปกป้องคุ้มครองและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
โครงสร้างพื้นฐานส าคญัด้าน
สารสนเทศของประเทศ 

(ภายในปี พ.ศ. 2561) รัฐบาลด าเนินการจัดท านโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศ
ของประเทศ พร้อมทั้งผลักดันพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. .... ออกมาใช้บังคับ 

ข้อ 1.2 การ
พัฒนา

ศักยภาพใน
การป้องกัน
ประเทศ 

พร้อมรับมือ
กับภัย

คุกคามทั้ง
ทางทหาร
และภยั

คุกคามอื่นๆ 
ข้อย่อย 
1.2.3 

/    /  

( ภายในปี พ.ศ. 2562) หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการจัดท าแผนเตรียมความ
พร้อมหรือประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือมีโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ   

/    /  

2) การปฏิรปูระบบและเครื่องมือ
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั และ
ประโยชนส์าธารณะ 

จัดท าแผนแม่บทเพื่อน าเทคโนโลยบีรอดแบนดไ์รส้าย รวมถึงการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2561 

/    /  

3) ปฏิรูปการก ากับดูแลกิจการ
อวกาศและการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย 

จัดท าพระราชบัญญตัิว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการด าเนินกิจการในอวกาศ 
พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง และจัดตั้ง หรือมอบหมายหนา้ที่ใน
กิจการอวกาศแห่งชาติให้หน่วยงาน 

/    /  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเคร่ืองมือด้านการสื่อสารมวลชนและ
โทรคมนาคมเพ่ือสนับสนุนภารกจิการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
- 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
ผลอันพึงประสงค์  1) การบูรณาการการบรหิารจดัการระบบ กลไก และการกระบวนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 2) การจัดตั้งระบบคลังข้อมูลข่าวสารความรู้อัจฉรยิะ (Intelligence –Information/Knowledge Center System) และการพัฒนาบุคลากรของรัฐในด้านการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดจิิทัล 
 3) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการวางจัดระบบการเช่ือมโยงช่องทางช่องทางการร้องเรียน –การประสานงานด้านการติดตาม-และการตอบรับผลการ

ร้องเรียนเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 1 2 3 

1 )  เ ร่ ง รั ดก ารด า เนิ นก ารของ
คณะกรรมการประชาสั มพันธ์
แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณา
การด้านการประชาสัมพันธ์ และ
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ 

- 

6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกจิ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ ข้อย่อย 6.3.1 

/    /  

2) ปรับบทบาทของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินการในเชิง
รุก  รวมทั้ งพัฒนาหลักสูตรการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจุในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

- /    /  

หมายเหตุ * ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
- 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
 
ภาพรวม 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย 5 ประเด็นปฏิรูป ซึ่งมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ดังนี้  

1.1  การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม  สอดคล้องกับข้อ 4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม  4.2 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง  4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 

1.2 การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  สอดคล้องกับข้อ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
ไทย ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 4.3 การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ข้อ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และ 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

1.3 การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม  สอดคล้องกับข้อ 4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 4.2 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

1.4 การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ (2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานของการ
ผลิตภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ฯลฯ)  2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ข้อ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
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จัดการภาครัฐ 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และ 6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

1.5 การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  สอดคล้องกับ 
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) 3.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 3.5 การ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4.2 การสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง และ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

    2.1 วัตถุประสงค์รวม  

  ปฏิรูปสังคมในประเด็นส าคัญต่างๆ เพ่ือน าไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก โดยการให้
โอกาสแก่คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับคนทุกกลุ่มการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
โดยการพัฒนาความรู้และปัญญาในการแก้ปัญหาและใช้ศักยภาพในพ้ืนที่แก่คนและองค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กร
ในท้องถิ่น) และการสร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของสังคม ผ่านการเสริมสร้างพลังแห่งการช่วยเหลืออย่าง
สร้างสรรค์ของคนในสังคม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพในที่สุด 

 2.2 เป้าหมายรวม 

1)  คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก  
3)  ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส  ให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้  
4)  ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้  
5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

3. ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

3.1  การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
3.2 การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
3.3 การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
3.4 การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
3.5 การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
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ข้อสังเกตประเด็นการปฏิรูปด้านสังคม  

1. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship)  

 1.1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม : (1) การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือให้ อปท. กู้ยืมเพ่ือการพัฒนาสังคม และ (2) สร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จ
บ านาญหลังพ้นวัยท างาน โดยออกพระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญในรูปแบบการออมภาคบังคับ
ภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2563) และจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส่วนหนึ่งคืนกับผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนเพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษีตลอดชีวิต 

1.2 การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม : (1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคน 
ทุกกลุ่ม โดยปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย (Universal Design) ให้เป็นประมวล
กฎหมายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน และมีหน่วยงานรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง  (2) การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน (ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 
ปี และ (3) ปฏิรูปส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทั้งระบบ โดยแก้ไขกฎหมายให้อ านาจทาง
ปกครองแก่เจ้าพนักงานของ สคบ. และให้ สคบ. ไปสังกัดกระทรวงที่บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งให้ สคบ. ยกร่าง
บทบัญญัติตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญฯ 2560 (การจัดตั้ง “องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ) 
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1.3  การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม : (1) การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
เป็นผู้เก็บและบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลประเภทอ่ืนๆ และ
รวมอยู่ใน Big Data ของรัฐบาล และ (2) การพัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ  

 1.4 การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : (1) การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพ้ืนที่ 
(ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง)  โดยก าหนดให้ต าบลเป็นพ้ืนที่การพัฒนา
อย่างบูรณาการ (“ต าบลเข้มแข็งประเทศม่ันคง”) และ (2) การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็น
และกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน   

 1.5 การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม : (1) สร้างพลัง 
จิตอาสา (โครงการจิตอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ”, โครงการจิตอาสาประชารัฐ เพ่ือสังคมสุขภาวะ) และ (2) สร้าง
พลังแผ่นดิน (การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพ้ืนที่ , โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย , การขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและ
เยาวชน) 

2.  ข้อสังเกตต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมรายประเด็น 

2.1 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม 

1)  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาทิ กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
โดยแก้ไขกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ประเด็นการเพ่ิมเงินสมทบจาก
ภาครัฐให้เหมาะสมกับเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2 สร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน โดยให้ออก
พระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญในรูปแบบการออมภาคบังคับภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2563) กิจกรรมที่ 3 
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายใน 3 ปี 

2)  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรใหม่ จ านวน 2 องค์กร (ถ้าจ าเป็น) ในกิจกรรมที่ 4 มีข้อเสนอ
เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเม่ือทราบสาระส าคัญของกฎหมายแล้ว อาจมีการตั้งองค์การมหาชน
ให้สนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม และกิจกรรมที่ 5 มีข้อเสนอให้ศึกษาและจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม” เพ่ือให้ อปท. (เทศบาล และ อบจ.) ที่มีศักยภาพกู้ยืม โดยอาจมีการจัดตั้งองค์การ
มหาชน ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพ่ือบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว (ถ้าจ าเป็น)  
และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 3) 

3) บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปด าเนินการได้ทันที เช่น กิจกรรมย่อยที่ 4.1 เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะด าเนินการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ท าธุรกรรมได้ไปพลางก่อน 
กิจกรรมย่อย 5.1 จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 เพ่ือใช้ด าเนินการโครงการตัวอย่างกองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคม กิจกรรมที่ 6 ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น   ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับ
การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม 

4)  บางกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่ 1 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้  ตามนัยยะมาตรา 
7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
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 2.2 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

1)  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก อาทิ 
กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคนทุกกลุ่ม (การปฏิรูประบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการขนส่งสาธารณะทุกระบบ การปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือติดตามการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย ฯลฯ) กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน 
(ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี การผลักดันพระราชบัญญัติ
การจ้างงานผู้สูงอายุ ฯลฯ) กิจกรรมที่ 5 ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร กิจกรรมที่ 6 การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพ่ือเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต กิจกรรมที่ 7 การเสริมพลังสตรี เป็นต้น  

2)  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ อ านาจ และสังกัดขององค์กร จ านวน 1 องค์กร และ
เสนอจัดตั้งองค์กรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 องค์กร เสนอจัดตั้งกองทุน 1 กองทุน  ในกิจกรรมที่ 4 
การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีข้อเสนอแนะ “ปฏิรูปส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
ทั้งระบบ” โดยแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือให้อ านาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานของ 
สคบ. และให้ สคบ. ไปสังกัดกระทรวงที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม แทนสังกัดเดิม ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย และมีข้อเสนอแนะให้ สคบ. ด าเนินการยกร่างบทบัญญัติตาม
มาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 (การจัดตั้ง “องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ) และในกิจกรรมที่ 6 เสนอตั้ง “กองทุนส าหรับแบ่งเบา
ภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว” และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 2) 

3) บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับไปด าเนินการได้ทันที เช่น กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กิจกรรมย่อยที่ 
2.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศูนย์บริการคนพิการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ)  
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี  เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายรวมของการ
ปฏิรูปด้านสังคม 

4)  กิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่ 2 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้  ตามนัยยะมาตรา 7 
(4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
 2.3 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

1)  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุก
หน่วยงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อาทิ กิจกรรมที่ 1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
เป็นผู้เก็บและบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ (เร่งรัดการน าผู้มีรายได้เข้าสู่ระบบการแจ้งรายได้ทุกคน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเป็นนโยบายและการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม)  

2)  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขยายขอบเขตหน้าที่ขององค์กร จ านวน 1 องค์กร ในกิจกรรมที่ 
2 โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณา “ขอบเขตหน้าที่ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. 
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น”  
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3) บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปด าเนินการได้ทันที คือ กิจกรรมที่ 2 จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ และ
สร้างการรับรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการ
บรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม 

4)  บางกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่ 3 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้  ตามนัยยะมาตรา 
7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

 2.4 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 : การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

1)  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
เชิงพ้ืนที่ (ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง) กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน  กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปฯ ทรัพยากรและ
ทุนชุมชน กิจกรรมที่ 4 การปฏิรูปฯ สวัสดิการชุมชน และกิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปฯ เศรษฐกิจชุมชน 

2)  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจขององค์กร จ านวน 2 องค์กร ในกิจกรรมที่ 1 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง “ก าหนดองค์กรที่มีความ
คล่องตัวภายใต้หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อน” กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน ให้แก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่ส าคัญในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ และให้ยกระดับ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
หรือ พอช.” จากองค์การมหาชนให้มีพระราชบัญญัติรองรับเพ่ือปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 2 คณะ (กิจกรรมที่ 1) 

3) มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย/กฎระเบียบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จ านวน 15 ฉบับ โดยร่วมขับเคลื่อนการปรับปรุงและจัดท ากฎหมายใหม่กับ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน จ านวน 8 ฉบับ ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเดิม จ านวน 3 ฉบับ 
และจัดท ากฎหมายใหม่ จ านวน 4 ฉบับ เช่น ออกส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....  
จัดท าร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ พ.ศ. .... เป็นต้น 

4) บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปด าเนินการได้ทันที อาทิ กิจกรรมย่อยที่ 5.2 พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ Matching model 
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชน เป็นต้น เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม 

5) มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะด าเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน กิจกรรมย่อยที่ 5.1 จัดท า พ.ร.บ. สถาบันการเงินชุมชน 
ขับเคลื่อน/เชื่อมโยงประสานผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยที่ 5.3 จัดท า พ.ร.บ.
วิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เป็นกฎหมายส่งเสริมการท างานเพ่ือสังคมโดยใช้การท างานเชิงธุรกิจ  ขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย   

6)  บางกิจกรรมย่อยในประเด็นปฏิรูปที่ 4 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้  ตามนัยยะ
มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
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 2.5  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

1) กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม สามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม 
ในอันที่จะท าให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  อาทิ กิจกรรมที่ 1 สร้างพลัง 
จิตอาสา กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน (การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพ้ืนที่ , โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ
ไทย, ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น) กิจกรรมที่ 4 พลังภูมิคุ้มกัน (การจัดท ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์, 
โครงการ Citizen Watchdogs (DCWD) ในชุมชน) 

2) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับโครงสร้างองค์กร จ านวน 4 องค์กร  ในกิจกรรมที่ 2 สร้าง
พลังแผ่นดิน กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพ้ืนที่  โดยเสนอให้จัดตั้ง “องค์กรกลาง/ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด/ประเทศ” และก่อตั้ง “กองทุนและจัดระบบ
การบริหารจัดการ” กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้าง
และงบประมาณ ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้สามารถหารายได้ในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ และกิจกรรมที่ 4 พลังภูมิคุ้มกัน กิจกรรมย่อย 4.2 โครงการ 
Citizen Watchdogs ในชุมชน มีข้อเสนอในการจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลข่าวสาร
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน” และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 4) 

3) บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปด าเนินการได้ทนัที อาทิ กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ขับเคลื่อนคลังปัญญาผู้สูงอายุและ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อย
ที่ 3.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ฟ้ืนฟู และกล่อมเกลาเด็ก กิจกรรม 3.4 ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้ชุมชน
เพ่ือช่วยเหลือสาธารณะ: วิทยุชุมชน เป็นต้น 

4) บางกิจกรรมย่อยในประเด็นปฏิรูปที่ 5 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้  ตามนัยยะ
มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

3. ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมมีความสอดคล้องตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ยกเว้นบางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการ
ด าเนินการไว้ 

4. กรณีที่มีข้อเสนอให้จัดตั้งองค์กร /กองทุน หรือปรับโครงสร้างองค์กร/ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรตามข้อ 2. ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องจัดระบบ
องค์กรภาครัฐให้มีขนาดกระทัดรัด การลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐที่มีผลผูกพัน
งบประมาณในระยะยาว 

5. กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านสังคมบางประเด็นที่มีความสอดคล้องและคาบเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้าน
อ่ืนๆ อาทิ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรให้ความส าคัญกับแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1  การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
ผลอันพึงประสงค์  1) ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ  2) องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม  
3) ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และ 5) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) 

ปรับปรุงรูปแบบ
การตลาด ผลิตภัณฑ์ 
การอ านวยความสะดวก
แกก่ลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
 การอ านวยความ

สะดวกกับผู้ฝาก 
 การมีปฏสิัมพันธ์กับ

การออมชุมชน 
 ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่จูง

ใจให้เกิดการออม 
 พิจารณาความ

เหมาะสมเงินสมทบ
ภาครัฐ ถ้ามีความ
จ าเป็น 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
 

/   /   

2. สร้างระบบให้คนไทยมี
บ าเหน็จบ านาญหลังพ้น 
วัยท างาน 

ศกึษาและออกกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุน 
บ าเหน็จบ านาญใน
รูปแบบการออมภาค 
บังคับ และใช้หลักการ
ระดมการออมทั้งผู้รับ 
สวัสดิการสังคม เจ้าของ
กิจการ (นายจ้าง) 
และรัฐบาล 

4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

3. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากสวสัดิการตา่ง ๆ 
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

ศึกษาและปรับปรุง
กฎหมายและอนุ
บัญญัต ิจากระบบ
สวัสดิการที่มีอยู่ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและ
เป็นธรรมกบัผู้รบั
สวัสดิการ (เช่น ค่ารักษา 
พยาบาล ค่าเลี้ยงดูบตุร 
ค่าชดเชยต่างๆ) รวมทั้ง
การลดการให้สวสัดิการ
ระบบปิด ให้เป็นระบบ
เปิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ราชการและการออม
ภาคบังคับอ่ืนๆ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
 

/   /   

4. ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับ
การพัฒนาสังคม 

4.1 เร่งรัดให้มีการ
อนุญาตให้นิติบุคคล 
ที่ประสงค์จะ
ด าเนินการตามระเบยีบ 
นร. ท าธุรกรรมได้ไป
พลางก่อน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    /  

4.2 เร่งรัดการออก
กฎหมายวสิาหกิจเพื่อ
สังคม 
 
 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
 
 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้านกฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

5. เสริมสร้างและพัฒนา
กองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม เพื่อให้
อปท. กู้ยืมเพื่อการพัฒนา
สังคม 

5.1 จัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายปี 2561 เพื่อ
ใช้ด าเนินการโครงการ
ตัวอย่าง โดยอาศัย
ธนาคารของรัฐเป็น 
ผู้พิจารณา โครงการ
ปลอดดอกเบีย้ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    /  

5.2 ศึกษาและจัดตั้ง 
“กองทุนเพื่อพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม” เพื่อให้ อปท. 
(เทศบาล และ อบจ.) 
ที่มีศักยภาพกู้ยืม โดย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน (1) 
ก าหนดวงเงิน ให้
สถาบันการเงินของรัฐ
ให้กู้โดยรัฐสนับสนุน 
ค่าดอกเบี้ยหรือ 
ค่าด าเนินการ และ (2) 
เปิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชนผ่าน ตรา
สารหนี้ ตลาดทุน หรือ
การลงทุน รูปแบบ
ใหม่ๆ (Crowd 
Funding ประชารัฐ 
ฯลฯ) 

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

5.3 ก าหนดขอบเขต
ของการให้กู้ยืม ได้แก ่
(1) สถานท่ีดูแลและ
ให้บริการผู้สูงวัย (2) 
สถานบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยไม่ตดิเตยีง 
และ (3) การพัฒนา
องค์ความรู ้เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการเร่งด่วนของ 
ชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทที่รัฐบาลยัง ไม่
สามารถตอบสนองได ้

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/  /    

6. ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรม
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
เมือง 

ขอเป็นนโยบายของ
คณะสงฆ์ให้วัดสามารถ 
ด าเนินการช่วยเหลือ
กิจกรรมทางสังคมได ้
ตามความเหมาะสม 
(คณะสงฆ์อาจก าหนด 
ขอบเขต หรือประเภท
ของกิจกรรม) 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 
 

/    / 

 

7. พัฒนาการออม 
ภาคบังคับ 

จัดสรรภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(VAT) ส่วนหน่ึง คืนกับ
ผู้เสยีภาษีตามเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน
เพื่อเป็นเงินออมของ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ผู้เสยีภาษีตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
 

หมายเหตุ *ให้ท าเครื่องหมาย / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
*ลักษณะของกิจกรรม  
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน    
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 

1.  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปท่ี 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาทิ กิจกรรมที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ประเด็นการเพิ่มเงิน
สมทบจากภาครัฐให้เหมาะสมกับเป้าหมาย กิจกรรมที่ 2 สร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างานมีข้อเสนอแนะให้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญในรูปแบบการออมภาคบังคับภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2563) กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายใน 3 ปี 

2.  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรใหม่ จ านวน 2 องค์กร (ถ้าจ าเป็น) ในกิจกรรมที่ 4 ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม โดยมีข้อเสนอเร่งรัดการออกกฎหมาย
วิสาหกิจเพื่อสังคม และเมื่อทราบสาระส าคัญของกฎหมายแล้ว อาจมีการตั้งองค์การมหาชนให้สนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากองทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม มีข้อเสนอแนะให้ศึกษาและจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม” เพื่อให้ อปท. 
(เทศบาล และ อบจ.) ที่มีศักยภาพกู้ยืม โดยอาจมีการจัดตั้งองค์การมหาชน ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว  
(ถ้าจ าเป็น) และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 3) 

3. บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการได้ทันที เช่น กิจกรรมย่อยที่ 4.1 เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้ 
นิติบุคคลที่ประสงค์จะด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ท าธุรกรรมได้ไปพลางก่อน กิจกรรมย่อย 5.1 
จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 เพื่อใช้ด าเนินการโครงการตัวอย่างกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม กิจกรรมที่ 6 ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม 

4.  บางกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปที่ 1 ไม่ได้ระบุวงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้ ตามนัยยะมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2  กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
ผลอันพึงประสงค์  ปลดล็อคข้อจ ากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่ างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

1. ปฏิรูประบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อคนทุกกลุ่ม 

1.1 ปฏิรูประบบขนส่ง 
สาธารณะในระบบราง 
ให้คนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/   /   

1.2 ปฏิรูประบบ
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการขนส่งสาธารณะ 
ทุกระบบ ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ 
ประโยชนไ์ด้อย่างท่ัวถึง 

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
 

/   /    

1.3 ปฏิรูปกฎหมายและ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล
หรือติดตามการ 
บังคับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ออกแบบเพื่อคนทุกวัย 
(Universal Design) 

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 

/  /   สอดคล้องกับ 
ด้านกฎหมาย 

2. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการ 

2.1 สนับสนุนและ
เสรมิสร้างศูนย์บริการ
คนพิการให้ครอบคลุม

4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ทุกพื้นที่และด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 ปรับปรุงรูปแบบ
การพิจารณาการใช้เงิน
ของกองทุนฯ จาก 
ลักษณะ project-
based เป็น unit-cost 
โดยเน้นโครงการทีเ่ป็น 
การเสริมสร้างอาชีพ 
คนพิการที่ไมส่ามารถ
ท างานในสถาน
ประกอบการได ้
หรือคนพิการที่
ประกอบอาชีพอิสระ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 

/   /   

3. การเสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้สูงอายุในการท างาน 

3.1 ขยายอายุเกษียณ
ราชการจาก 60 ปี เป็น 
63 ปี (โดยใช้เวลา 6 
ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี) 
เพื่อเป็นต้นแบบในการ
ขยายเวลาการท างาน
และค่อยๆ ขยายเวลา
เป็น 2 ปี ขยาย 1 ปี 
(จะไม่กระทบต่อการจ้าง
งานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทน
คนที่เกษียณอายุ) โดย
ไม่ครอบคลุมหน่วยงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ที่ต้องใช้ศักยภาพทาง
ร่างกาย 
3.2 ผลักดันร่าง 
พระราชบัญญัติการจ้าง
งานผู้สูงอายุใหผู้สู้งอายุ
สามารถท างานได้
ต่อเนื่องตามศักยภาพ
และไม่ต้องผูกพัน
ท างานเต็มเวลา 8 
ช่ัวโมงต่อวัน 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.1 

/   /   

3.3 ปรับปรุงการ
ท างานจากการจ้างคน
มาท างานเป็นการ
ท างานร่วมกันตาม
ศักยภาพและ
สภาพแวดล้อม 
(Co-working Space) 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.1 

/    /  

4. ปฏิรูประบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และศักยภาพของ 
สคบ. โดยเพิ่มอ านาจ
ทางปกครองให้กับ 
สคบ. เพื่อให้สามารถ 
บังคับใช้และให้ความ
เป็นธรรมกบัผู้บริโภค
ได้จากเดิมที่เป็นเพียง
หน่วยเชิงนโยบายและ

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา

/  /   สอดคล้องกับ 
ด้านกฎหมาย 
ด้านสาธารณสุข 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ใหค้วามรู้ไปใช้สิทธิทาง
ปกครองตาม
กระบวนการยตุิธรรม
อยา่งเดียว 

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4.2 การเสรมิสร้างพลัง
ให้แกผู่้บริโภคและการ
พัฒนาผู้บริโภคโดย 
อาศัยเทคโนโลย ี

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

/    / สอดคล้อง 
ด้านการศึกษา 

5. ปฏิรูปการขึ้นทะเบียน
กับผู้ไร้สถานะทางทะเบียน
ราษฎร 

ติดตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรแกไ้ข
ใหม่เพื่อสามารถบังคับ 
ใช้ได้ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 

/   /   

6. การเปลี่ยนแปลง
นโยบายประชากรเพื่อ
เสรมิสร้างดุลประชากร 
ในอนาคต 

แก้ปัญหาอัตราการเกดิ
ทีล่ดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
ที่ท าให้ประเทศไทยมี
ประชากรในแตล่ะกลุ่ม
อายุที่ไม่สมดลุ 
(1) ให้สิทธิในการลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ  
(2) ก าหนดมาตรการทาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
3.6 การสร้างความอยูด่ีมี
สุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง

/   /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ภาษี การให้สิทธิลดหย่อน
ภาษี ฯลฯ  
(3) จัดตั้ง “กองทุนส าหรับ
แบ่งเบาภาระในการดูแล
สมาชิกในครอบครัว”
(4) รณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ ์ให้เห็น
คุณค่าของการมีบุตร
มากกว่าการเพิ่มภาระ ผ่าน
สื่อรูปแบบต่างๆ

โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 

7. การเสรมิพลังสตรี 7.1 ขจัดปัญหาความ
รุนแรงต่อสตร ี

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม

/ / 

7.2 เพิ่มบทบาทของ
สตรีในการมสี่วนร่วมใน
ตลาดแรงงาน 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

/ / 

7.3 เพิ่มสัดส่วนของ
สตรีในต าแหน่งบริหาร
ขององค์กร 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

/ / 

หมายเหตุ *ให้ท าเครื่องหมาย / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
*ลักษณะของกิจกรรม
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน
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(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

1. กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปท่ี 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก อาทิ กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อคนทุกกลุ่ม (การปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งสาธารณะทุกระบบ การปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือติดตามการบั งคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทุกวัย ฯลฯ) กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน (ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี
คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี การผลักดันพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ ฯลฯ) กิจกรรมที่ 5 ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร กิจกรรมที่ 6 การเปลี่ยนแปลง
นโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต กิจกรรมที่ 7 การเสริมพลังสตรี เป็นต้น

2. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลีย่นหน้าท่ี อ านาจ และสังกัดขององค์กร จ านวน 1 องค์กร และเสนอจัดตั้งองค์กรตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ จ านวน 1 องค์กร เสนอจัดตั้ง
กองทุน 1 กองทุน  ในกิจกรรมที่ 4 การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีข้อเสนอแนะ “ปฏิรูปส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทั้งระบบ” โดยแก้ไข
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 เพื่อให้อ านาจทางปกครองแก่เจ้าพนักงานในการแก้ไขปัญหาผู้บรโิภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ และ
ใหส้ านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไปสังกัดกระทรวงที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม แทนสังกัดเดิม ซึ่ง
เป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย และมีข้อเสนอแนะให้ สคบ. ด าเนินการยกร่างบทบัญญัติตามมาตรา 46 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 (การจัดตั้ง “องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิด
พลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ) และในกิจกรรมที่ 6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
เสนอตั้ง “กองทุนส าหรับแบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว” และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 2)

3. บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการได้ทันที  เช่น กิจกรรมที่ 2 ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สนับสนุนและเสริมสร้างศูนย์บริการคนพิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ)  กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การ
เสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุ
เป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม

4. กิจกรรมในประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ไม่ได้ระบุวงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้ ตามนัยยะมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
2560
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
ผลอันพึงประสงค์  1) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษา และพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศดา้นสงัคม  2) มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากร  และ 3) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษี เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการด าเนินนโยบายด้านภาษี และ
การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

1.  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เก็บ
และบริ ห า รข้ อมู ล แล ะ
สารสนเทศในระดับชุมชน
และต าบล 

1.1 ให้ อปท.เป็นผู้เก็บ
และพัฒนา รวมทั้ง 
เผยแพร่และให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ข้อมูลและ
สารสนเทศดังกล่าว
อย่างโปร่งใส 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย 

1.2 การด าเนินการให้
เน้นข้อมูลส่วนบุคคล 
เท่าที่จ าเป็นและไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย
เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 1.1 

/    /  สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

1.3 ออกแบบระบบ
เชื่อมโยงกับข้อมูล 
ประเภทอื่นๆ และ
รวมอยู่ใน Big Data 
ของรัฐบาล 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 1.1 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 

1.4 ออกแบบระบบ
ความปลอดภัยควบคูไ่ป 
กับระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ MIS, GIS 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 1.1 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย 

2. จัดล าดับความส าคัญ
การเปิดเผยข้อมลูที่
ประชาชนต้องการทราบ 
และสร้างการรับรู ้

2.1 ส ารวจความ
ต้องการข้อมูลที่
ประชาชนต้องการรับรู้
และปรับปรุงการ
บริการภาครัฐ (ไม่ใช่
เฉพาะฝ่ายรัฐต้องการ
รับรู้) แล้วจดัล าดับ
ความส าคญั เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

 

/    / สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย 

2.2 ปรับปรุงระบบการ
ร้องทุกข์ให้สะดวกต่อ 
การติดตามมากยิ่งขึ้น 

6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

/    / สอดคล้องกับ 
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

3. พัฒนาข้อมูลด้านภาษี
เพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
การช่วยเหลือของรัฐ 

เร่งรัดการน าผู้มีรายได้
เข้าระบบการแจ้ง 
รายได้ทุกคน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจเป็นนโยบาย
และการให้ความช่วย 
เหลือลุ่มเป้าหมายอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
 

/   /   

หมายเหตุ *ให้ท าเครื่องหมาย / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
*ลักษณะของกิจกรรม  
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน    
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
1.  กิจกรรมตามประเดน็ปฏิรปูท่ี 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้าน
สังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อาทิ กิจกรรมที่ 1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เก็บและบริหารข้อมูลและ
สารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลอืของรัฐ (เร่งรัดการน าผู้มีรายได้เข้าสูร่ะบบการแจ้งรายได้ทุก
คน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจเป็นนโยบายและการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม)  

2.  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขยายขอบเขตหน้าที่ขององค์กร จ านวน 1 องค์กร ในกิจกรรมที่ 2 การจัดล าดับความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการ
ทราบ และสร้างการรับรู้  โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณา “ขอบเขตหน้าที่ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน”  

3. บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการได้ทันที  คือ กิจกรรมที่ 2 จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผย
ข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ และสร้างการรับรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายรวมของ
การปฏิรูปด้านสังคม 

4.  บางกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ไม่ได้ระบุวงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้ ตามนัยยะมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 

561



-22- 

ประเด็นปฏิรูป ที่ 4  ระบบสร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง 
ผลอันพึงประสงค์  1) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผนบริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม)  2) ชุมชน
มีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน  และ 3) ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่างๆ 
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

1.  การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
เชิงพื้นที ่(ออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้าน 
การสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง) 

1.1 ก าหนดให้ต าบล
เป็นพื้นทีก่ารพัฒนา 
อยา่งบูรณาการ 
(“ต าบลเข้มแข็ง 
ประเทศมั่นคง”) 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

/   /   

1.2 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการประชา
รัฐสนับสนุนต าบล
เข้มแข็งระดับจังหวัด
ท าหนา้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนยุทธศาสตร ์
ต าบลเขม้แข็ง 
ประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน 
และภาคส่วนอ่ืนๆ 
อยา่งสมดลุ 

มีความสอดคล้อง
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 1.1 

/   /    

1.3 จัดให้มี
คณะกรรมการประชารัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนต าบล
เข้มแข็งระดับประเทศ 
ท าหนา้ที่ส่งเสริม

มีความสอดคล้อง
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 1.1 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

สนับสนุนยุทธศาสตร์
ต าบลเข้มแข็ง ประกอบ 
ด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และภาค
ส่วนอื่นๆ อย่างสมดุล 

2. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
สิทธิและบทบาทชุมชน 

2.1 เสนอท า พ.ร.บ.
รองรับสิทธิชุมชนและ 
บุคคลตามมาตรา 43 
(2) ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
2560 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

/  /    

2.2 แก้ไข พ.ร.บ. สภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. 
2551 หรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องใหส้ภา
องค์กรชุมชนมีบทบาท
ร่วมที่ส าคญัใน
กระบวนการพัฒนา

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 2.1 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

และขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับ 
ชุมชนท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ
2.3 ยกระดับ พอช. 
จากองค์การมหาชนให้
มี พ.ร.บ. รองรับเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนได้อย่าง 
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.3 การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสรา้ง
ของหน่วยงานภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

/  /    

2.4 ส่งเสริมและให้
ความคุ้มครองชาวไทย 
กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนญูฯ 
2560 มาตรา 70 
และด าเนินการใหเ้ป็น

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

รูปธรรม (จัดท า พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถ ี
ชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. 
....) 

4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

2.5 จัดท า พ.ร.บ.
ยุติธรรมชุมชนเพื่อ
สร้างเสริมระบบไกล่
เกลี่ยและสร้างความ 
ยุติธรรมในระดับพื้นท่ี
ตามนัยยะแนวนโยบาย
แห่งรัฐมาตรา 68 ตาม
รัฐธรรมนูญฯ 2560 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.4 การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้านกฎหมาย 
ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

3. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 

3.1 ผลักดัน พ.ร.บ.
ธนาคารที่ดิน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

/   /  ขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดา้น
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

ทรัพยากรและทุนชุมชน 4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ

เศรษฐกิจ 
ประเด็นปฏิรปูท่ี 8 
การสร้างความ
มั่นคงด้านท่ีดิน
ให้กับประชาชน 

3.2 พัฒนาการ
ด าเนินงานนโยบายการ 
จัดการที่ดินแปลงรวมที่
เน้นบทบาทของชุมชน/
ที่เน้นกระบวนการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็งไป
พร้อมๆ กัน 
(Collective Activities) 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม

/ / 

3.3 พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการแหล่งน้ า 
ขนาดเล็กของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ (2.1.2
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น

/ / สอดคล้องกับ 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ฐานของการผลติภาค
เกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ฯลฯ) 
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

3.4 แก้ไข พ.ร.บ. ปา่ไม้ 
พ.ศ. 2484 และ 
พ.ร.บ. อื่นๆ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 จัดระบบอนุรกัษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

3.5 แก้ไข พ.ร.บ. 
หลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558 และจัดท า 
พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม ้

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.4 

/   /  สอดคล้องกับ 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.6 ส่งเสริมเครือข่าย
วิชาการวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นวัตกรรม และ
วัฒนธรรมชุมชน ให้
เข้มแข็งและเป็นระบบ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

/   /   

4. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
สวัสดิการชุมชน 

4.1 แก้ไข พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 โดยเน้นการสร้าง 
ความเป็นหุ้นส่วน

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.1 การสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

/  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ระหวา่งรัฐ อปท. และ
ชุมชน 

ให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

4.2 จัดท า พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชา
สังคม พ.ศ. .... 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

5. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
เศรษฐกิจชุมชน 

5.1 จัดท า พ.ร.บ. 
สถาบันการเงินชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

/   /  เชื่อมโยงประสาน
กับคณะกรรมการ
ปฏิรูป 
ประเทศด้าน
เศรษฐกิจ 

5.2 พัฒนาระบบ
สัมมาชีพชุมชนใน
ลักษณะ Matching 
model ระหวา่งภาค
ธุรกิจเอกชนกับชุมชน 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Society) เพื่อสร้าง

/    /  
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

5.3 จัดท า พ.ร.บ.
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้
เป็นกฎหมายส่งเสรมิ
การท างานเพื่อสังคม 
โดยใช้การท างาน 
เชิงธุรกิจ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ 
2.2 การพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง 
6. ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนา

/   /  ขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการ
ปฏิรูป 
ประเทศด้าน
กฎหมาย 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

5.4 ผลักดันการพัฒนา
สหกรณ์ทุกประเภท 
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ป้องกันความเสี่ยงและ
อุปสรรคต่างๆ 
(ปรับปรุง พ.ร.บ. 
สหกรณ ์กฎระเบียบ 
และมาตรการที่
เกี่ยวข้อง) 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับ
สมดลุ และพัฒนาระบบ
การบรหิารจดัการภาครัฐ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย ฯลฯ 

/   /   

หมายเหตุ *ให้ท าเครื่องหมาย / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
*ลักษณะของกิจกรรม  
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน    
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเขม้แข็ง 
1.  กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้ านการปรับ
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สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดย
สามารถจัดการกันเองและท างานรว่มกับภาคส่วนต่างๆ ได้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การปฏิรูประบบการสรา้งเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ (ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง) กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปฯ ทรัพยากร
และทุนชุมชน กิจกรรมที่ 4 การปฏิรูปฯ สวัสดิการชุมชน และกิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปฯ เศรษฐกิจชุมชน 

2.  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร จ านวน 2 องค์กร ในกิจกรรมที่ 1 การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะให้ออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง “ก าหนดองค์กรที่มีความคล่องตัวภายใต้หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อน” กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูประบบ
การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่ส าคัญในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ และให้ยกระดับ “สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.” จากองค์การมหาชนให้มีพระราชบัญญัติรองรับเพื่อปฏิบัตภิารกิจส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ 2 คณะ (กิจกรรมที่ 1) 

3. มีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย/กฎระเบียบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จ านวน 15 ฉบั บ โดยร่วมขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงและจัดท ากฎหมายใหม่กับคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดอื่น/หน่วยงานอื่น จ านวน 8 ฉบับ ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเดิม จ านวน 3 ฉบับ และจัดท ากฎหมายใหม่ 
จ านวน 4 ฉบับ เช่น ออกส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....  จัดท าร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ พ.ศ. .... เป็นต้น 

4. บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติท่ีสามารถมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการได้ทันที อาทิ กิจกรรมย่อยที่ 5.2 พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน
ในลักษณะ Matching model ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชน เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย
รวมของการปฏิรูปด้านสังคม 

5. มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะด าเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน กิจกรรมย่อยที่ 5.1 จัดท า 
พ.ร.บ. สถาบันการเงินชุมชน ขับเคลื่อน/เชื่อมโยงประสานผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยที่ 5.3 จัดท า พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นกฎหมาย
ส่งเสริมการท างานเพื่อสังคมโดยใช้การท างานเชิงธุรกิจ ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย   

6.  บางกิจกรรมย่อยในประเด็นปฏิรูปที่ 4 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้ ตามนัยยะมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 5  การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม กิจกรรมทางสังคม 
ผลอันพึงประสงค์   ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มคีุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. สร้างพลังจิตอาสา 1.1 โครงการจิตอาสา 
“เราท าดีด้วยหัวใจ” 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม

/ / 

1.2 โครงการจิตอาสา
ประชารัฐ เพื่อสังคม 
สุขภาวะ 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่ง และโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม
(Transformation of
Culture)
3.5 การเสรมิสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.2 การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างทั่วถึง
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม

2. สร้างพลังแผ่นดิน 2.1 การปฏิรูประบบ
อาสาสมัครในพื้นที ่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม
(Transformation of
Culture)
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม

/ / 

2.2 โครงการเร่งรดั
ฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 2.1 

/ / 

2.3 ขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนให้เป็น 
ศูนย์กลางการเรียนรู้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ดา้นวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของเด็กและเยาวชน 

3.1 การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
(Transformation of 
Culture) 
3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
3.3 การปฏริูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 
(Transformation of 
Learning) 
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 

3. พลังสร้างสรรค ์ 3.1 สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ทักษะชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
3.1 การปรับเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม 
(Transformation of 
Culture) 
3.2 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 
3.3 การปฏริูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม 

/   /   
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

(Transformation of 
Learning) 
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม

3.2 ขับเคลื่อนคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุและ 
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.1 

/ / 

3.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เป็นพื้นที่ฟ้ืนฟูและ 
กล่อมเกลาเด็ก 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.1 

/ / 

3.4 ขยายเครือข่าย
วิทยุ/การสื่อสารให้
ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
สาธารณะ: วิทยุชุมชน 

มีความสอดคล้อง 
เช่นเดียวกับ 

กิจกรรมย่อย 3.1 

/ / 

4. พลังภูมิคุ้มกัน 4.1 จัดท ามาตรฐาน
ดูแลสื่อออนไลน ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
3.1 การปรบัเปลีย่น
ค่านิยมและวัฒนธรรม
(Transformation of
Culture)

/ / สอดคล้องกับ 
ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 โครงการ Citizen 
Watchdogs โดยสร้าง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้าง ศักยภาพ

/ / 
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

ระบบดิจิทลักับการเฝ้า
ระวังทางสังคม Digital 
Community Watch 
Dog (DCWD) ในชุมชน 

ทรัพยากรมนุษย ์
3.5 การเสรมิสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ด ี
4. ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
4.3 การเสรมิสร้างพลัง
ทางสังคม 
 

หมายเหตุ *ให้ท าเครื่องหมาย / ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 
*ลักษณะของกิจกรรม  
(1) ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน    
(2) ประเด็นปฏริูปที่เร่งรดัให้หน่วยงานด าเนินการ (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)   
(3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อสังเกต ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม กิจกรรมทางสังคม 

1. กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปท่ี 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และสามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายรวมของ
การปฏิรูปด้านสังคม สามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายรวมของการปฏิรูปด้านสังคม ในอันที่จะท าให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
อาทิ กิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน (การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่ , โครงการเร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย, ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น) กิจกรรมที่ 4 พลังภูมิคุ้มกัน (การจัดท ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์, โครงการ Citizen Watchdogs (DCWD) ในชุมชน) 

2.  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับโครงสร้างองค์กร จ านวน 4 องค์กร  ในกิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่ โดย
เสนอแนะใหจ้ัดตั้งองค์กรกลาง/ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด/ประเทศ เป็นเครือข่ายช่วยเหลือสังคม มีคณะกรรมการฯ ภาคีประชา
รัฐ การก่อตั้งกองทุนและจัดระบบการบริหารจัดการ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 โครงการเร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย โดยปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ให้มีความคล่องตัว
ด้านโครงสร้างและงบประมาณ ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหารายได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมของค่ายลูกเสือให้เกิด
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ศักยภาพ และกิจกรรมที่ 4 พลังภูมิคุ้มกัน กิจกรรมย่อย 4.2 โครงการ Citizen Watchdogs โดยสร้างระบบดิจิทัลกับการเฝ้าระวังทางสังคม Digital Community Watch Dog 
(DCWD) ในชุมชน มีข้อเสนอในการจัดตั้ง “ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลข่าวสารเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน” และเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาด าเนินการ 1 คณะ (กิจกรรมที่ 4) 

3. บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อยอาจมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่สามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการได้ทันที  อาทิ กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ขับเคลื่อนคลังปัญญา
ผู้สูงอายุและ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ฟื้นฟูและกล่อมเกลาเด็ก กิจกรรม 3.4 ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
สาธารณะ: วิทยุชุมชน เป็นต้น 

4. บางกิจกรรมย่อยในประเด็นปฏิรูปที่ 5 ไม่ได้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการไว้ ตามนัยยะมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน 
ภาพรวม 
1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  ด้านความมั่นคง 

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 
กรอบแนวคิดและ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวม 6 ด้าน 17 ประเด็น มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในแต่ละประเด็นปฏิรูป สรุปไดด้ังนี้  

1.1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ (4) 
โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (5) 
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) ด้านการพัฒนา
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    2 
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (8) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4 (9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โต
เร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า (11) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง (13) การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)  (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ (16) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหัวข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 2.3 การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ  2.4 การ
วางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการผลิตพลังงานใช้เอง (Distributed Green  Generation) ก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของ
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ พร้อมทั้งมุ่งจัดหาพลังงานทั้งปิโตรเลียมและไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประเทศ ส่งเสริมการลงทุน มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
มุ่งเน้นการปรับสมดุลเพ่ือให้กลไกตลาดผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน 
และผู้ประกอบกิจการพลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

1.2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประเด็นปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานที่ (4) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการ
จัดหาพลังงานทั้งระบบ (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
(9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (10) แนวทางส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (11) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (13) การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)  (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (16) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (17) การส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหัวข้อ 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบและแนวทางการปฏิรูปพลังงานที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า การ
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือให้การผลิตและการใช้
พลังงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

1.3) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานที่ (1) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน (2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) ปฏิรูปการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และ (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐข้อ 6.2 
การยกระดับงานบริการประชาชนและอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ ข้อ 6.3 การปรับปรุง
บทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เนื่องจาก
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทั้งด้านการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และการ
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ประกอบกิจการ สร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการของภาคพลังงานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
จัดหาพลังงาน และร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงการสร้างกลไกเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือสู่สาธารณะ 

2. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2.1  เป้าหมาย 

   2.1.1 ระยะสั้น ปี 2561 -2562 มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้าง 
แผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  

1) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง Code of Conduct ในหน่วยงานพลังงานของประเทศ 
2) สร้าง OSS โรงไฟฟ้าที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ  
3) การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   
4) มีพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก   
5) รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน  
6) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน 
7) ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub  
8) ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี   
9) จัดตั้ งคณะกรรมการระดับประเทศเ พ่ือก าหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนา 

ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน   

   2.1.2 ระยะปานกลาง ปี 2563 -2565 การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 

1) มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) เริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมี ระยะที ่4   
3) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน มีการขยายตัว

ภายในประเทศตามเป้าหมายของคณะกรรมการระดับประเทศ 
4) ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานใน

ราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีข้ึน 
5) ภาคอุตสาหกรรมลดต้นทุนด าเนินธุรกิจ 2,600 ล้านบาท  
6) สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.2 ผลที่พึงประสงค์ 

2.2.1 กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากข้ึน ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 

2.2.2 พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้  และ
ได้รับการบริการทีม่ีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม 
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2.2.3   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า 

และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.2.4 มีกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชนเพ่ือ
พัฒนาพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.2.5 มีกลไกเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงาน และเกิดการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการพลังงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2.2.6 มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และสื่อสารด้านพลังงานเพียงพอที่จะสนับสนุน
การวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของพลังงานทางเลือก 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน 

2.3  ผลสัมฤทธิ์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ 

2.3.1 ด้านการบริหารจัดการ  

1) การให้บริการประชาชนและการลงทุนด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้สะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับความเชื่อถือ   

3) มีกลไกการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การคัดเลือกพ้ืนที่พัฒนา ท าให้เกิดความ
ไว้วางใจ  

4) มีกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการด าเนินงานทั้งรัฐ NGOs และผู้ประกอบการอย่าง 
เท่าเทียมกันเพื่อให้การด าเนินการโปร่งใส ตรวจสอบได้ น าไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม   

2.3.2 ด้านไฟฟ้า 

1) การพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นไปตามแผน ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง ใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 

2) เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองทางพลังงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี สร้างงาน 
สร้างอาชีพ ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

3) การลงทุนระบบส่ง ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เกิดการบูรณาการ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์จาก
ราคา และคุณภาพบริการที่ดีข้ึน 

2.3.3 ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

1) สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติในด้านราคา 
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขันรายใหม่ 

3) การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4   
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2.3.4 ด้านพลังงานทดแทน 

1) สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน ลดความ
ขัดแย้ง และเพ่ิมการยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

2) น าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพประชาชน
อันเกิดจากมลพิษขยะ 

3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี  เพิ่มการพึ่งพาตนเอง สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   

4) ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งน าไปสู่การ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

2.3.5 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ลดต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาท ภายในปี 2565  

2) ประหยัดงบประมาณภาครัฐเกือบ 8,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ 
บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจ านวนมาก 

2.3.6 ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1) ประเทศมีทิศทางการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน น าไปสู่โอกาสสร้าง
ฐานการลงทุนและการจ้างงาน  

2) การน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน 
 
3. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีกรอบแนวคิดและรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานแนวคิดและหลักการที่ส าคัญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริต และหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ “ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็น
เครื่องมือน าทางในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการปฏิรูปด้านพลังงาน ส่งผลให้การ
พัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีการบูรณาการและมีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและ
กัน โดยมีการทบทวนประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของยุทธศาสตร์ชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้ง
สถานการณ์แนวโน้มภายนอก และภายในประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิรูปที่ใช้ประโยชน์จากโอกาส ก าหนด
แนวทางเพ่ือลดอุปสรรค และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะยาวที่ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก ่ 

 3.1 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจาก 
การจัดหาพลังงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยมุ่งเน้น
การใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้มี
สัดส่วนการปล่อยมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
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Development Goals: SGDs) และเป้าหมายของไทยตามพันธกรณี COP21 นอกจากนี้ในการจัดท าแผนปฏิรูป
ด้านพลังงาน ยังได้พิจารณาถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแบบทวีคูณ จากการพัฒนาพลังงาน
ต่างๆ ทั้งปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

 3.2 การเสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่องจากการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย การพัฒนา
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ที่จะจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ าลง และสร้างความมั่นคงในการจัดหา
พลังงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยลงทุนเพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการจัดหาพลังงานในอนาคต 

 3.3 การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจ
พลังงาน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน 
และให้มีการใช้ศักยภาพด้านพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดข้อขัดแย้ง
ในสังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่น่าเชื่อถือ 

 จากแนวคิดและหลักการข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปรวม 
6 ด้าน 17 ประเด็น ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูปองค์กร 
ด้านพลังงาน (2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ (3) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 

2) ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (4) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า โดย
ก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (5) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน และ 
(6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า  

3) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (7) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ และ (8) การพัฒนาปิโตรเคม ีระยะที่ 4  

4) ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (9) ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูล
ฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (11) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เตรียม
ความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง (Distributed Green  
Generation) และก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

5) ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
(13) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) และ (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  

6) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่  
(16) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  
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4.  ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองท่ีส าคัญเร่งด่วน (Flagship) 

 4.1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน ได้แก่ (1) ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้าน
พลังงานเพ่ือรองรับการปฏิรูป (2) สร้างกติกา (Code of Conduct) เพ่ือก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ (3) สร้างความชัดเจนเชิงนโยบาย/ปรับกระบวนการก ากับดูแล ส าหรับ
การต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ และ (4) สร้าง one-stop-service เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ให้มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และปรับ
กระบวนการอนุมัติ เพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ 

 4.2 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือยกระดับการสื่อสารกับ
หน่วยงาน สื่อสารมวลชน และประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความไว้เนื้อเชื้อใจในการด าเนิน
นโยบายภาครัฐ เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานประเทศให้มีความสมบูรณ์มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุก
หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน และน าข้อมูลด้านพลังงานมา
วิเคราะห์วิจัยเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้
พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

 4.3 ประเด็นปฏิรูป ท่ี 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ได้แก่ (1) ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโครงการโดยก าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน 
(2) การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน และ (3) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร
เพ่ือยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้มีธรรมาภิบาลในการด าเนินการ มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
ที่ส าคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การพัฒนาโรงไฟฟ้า และสร้างความตระหนักกับ
ประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญด้านพลังงาน องค์กรพัฒนาเอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ขณะที่ผู้ประกอบการมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นท่ี 

 4.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ (1) การจัดก๊าซธรรมชาติให้มี
ความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (2) การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (3) การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน และ (4) การสร้างโอกาสให้
ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub เนื่องจากจะช่วยรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายตัวให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มาก
ที่สุด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ 

 4.5 ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ได้แก่ (1) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
และเคมีภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และ (3) การก าหนดพ้ืนที่ใหม่ส าหรับพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะยาว เนื่องจากช่วยส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (New S-curve) 

 4.6 ประเด็นปฏิรูปที่ 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่
ส าคัญและเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) ท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และการน าระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.  สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านพลังงาน  

5.1 ควรมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 56  และมาตรา 75 เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานก ากับดูแลสามารถก าหนดสัดส่วนการด าเนินกิจการระหว่างรัฐวิสาหกิจและเอกชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
อันเป็นการป้องกันการผูกขาดและมีอ านาจเหนือตลาดของภาคเอกชนอันจะส่งผลต่อราคาและความมั่นคงระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ โดยให้ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานคู่ขนานกันไประหว่างการระยะเวลา
การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้ข้อยุติในประเด็นดังกล่าว ควรมีการปรับปรุงแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แนวทางการก ากับดูแลและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การก ากับ
ดูแลและบริหารกิจการพลังงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนเป็นส าคัญ 

5.2 เนื่องจากกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการในหลายแผนงานในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในปี 
2561 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ท าให้อาจมีกรอบระยะเวลาที่
จ ากัดในการด าเนินการในปีแรก นอกจากนี้ อาจมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงรายละเอียด
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้น อาทิ แผนการด าเนินงาน วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกประเทศ หรือประเด็นที่มี
ความอ่อนไหว เป็นต้น โดยมีตัวอย่างข้อสังเกตกิจกรรมและรายละเอียดที่อาจมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 1) ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหาก๊าซจาก
แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และพ้ืนที่อ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา ไม่ควรระบุเป็นตัวชี้วัดในแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  

 2) ปรับปรุงกรอบการท างานของกิจกรรมและกิจกรรมย่อยให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดทางด้านเทคนิค ความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และความสอดคล้องกับระยะเวลาที่แผนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ มีผลบังคับใช้ อาทิ ประเด็นปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี ควรมีการพิจารณา
กรอบระยะเวลาการด าเนินการเปิดเสรีให้เป็นไปอย่างมีความเหมาะสมและชัดเจน เป็นต้น 

 3) ประเด็นการปฏิรูปที่  11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี  หน้า 167 หัวข้อที่ 7.8 ให้
กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ จัดท าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้หน่วยงานราชการ
สามารถท าสัญญาเช่าโซลาร์รูฟได้ในระยะยาวหลายปี โดยอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคา
ของอาคารราชการ และหน่วยงานราชการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟดังกล่าว และประเด็นปฏิรูปที่ 15 การใช้
มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นและ
รายละเอียดข้อเสนออย่างรอบคอบ รวมทั้งควรมีการก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบและโปร่งใส
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ ตลอดจนค านึงภาระงบประมาณของส่วนราชการในระยะยาว 

5.3 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ควรมีการศึกษารายละเอียดขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรม
เชิงพ้ืนที่ (carrying capacity) และแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเชิงนิเวศ โดยน า
บทเรียนที่ดีจากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษัท BASF 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิคมอุตสาหกรรมนิเวศเทียนจิน และเมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น  
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5.4) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายใต้การก ากับที่เหมาะสมในตลาดพลังงานและเพ่ือ

รองรับแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) ในอนาคต กิจกรรมการศึกษาการปรับปรุงกิจการ
ไฟฟ้าทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม
การแข่งขัน ควรก าหนดให้มีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรีในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติม 
เพ่ือเชื่อมโยงแนวทางการเพิ่มการแข่งขันทั้งในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติควบคู่กัน โดยค านึงถึงความมั่นคงทาง
พลังงานและการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาสภาพตลาดอย่าง
เหมาะสม 

589



10 
 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
ผลอันพึงประสงค์  
1. บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทยมีความสอดคล้องกับโครงสร้างการบรหิารจดัการพลังงานของประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้ม 
การจัดหา ผลติ ขนส่ง จ าหน่าย และบรโิภคพลังงานประเทศ เพ่ือเปน็กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายได้ตามแผนที่ก าหนด  
2. มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสรา้งความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการด้าน
พลังงานของประเทศ  
3. ต้องปรับกระบวนการอนมุัติ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ปรับบทบาทและโครงสรา้ง
องค์กรด้านพลังงานเพื่อรองรับ
การปฏิรปู 

1.1 จัดตั้งคณะกรรมการปรับบทบาทและโครงสรา้ง
องค์กร ปลัด พน. ประธาน ชธ. เลขานุการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 6.1 การวาง
ระบบบรหิารงาน
ราชการแบบบูรณา
การเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน
นโยบายภาครัฐ 

/  /    

1.2 ยกร่างบทบาท/โครงสร้างที่ปรับปรุง /  /     
1.3 ประชุม/รับฟังความคดิเห็น /  /    
1.4 ด าเนินการตามกระบวนการเสนอกฎกระทรวง /  /    
1.5 ขออัตราก าลัง/งบประมาณเพิม่เติม /  /    
1.6 หน่วยงานเริ่มด าเนินงานจริง /  /    

2. สร้างกติกา (Code of 
Conduct) เพื่อก าหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วย
นโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วย
ปฏิบัต ิ
 
 
 

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการโดยมีปลดักระทรวงพลังงาน 
เป็นประธาน 
ผู้แทน สป. เลขานุการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ข้อ 6.3 การปรับปรุง
บทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 

/  /   
 

2.2 ยกร่างกติกา (Code of Conduct) /  /    
2.3 ประชุม/รับฟังความคดิเห็น /  /    
2.4 ปรับกติกาตามผลรับฟังความเห็น /  /    
2.5 น ากติกา (Code of Conduct) ไปออกเป็น
ระเบียบลงนามโดย รมว.พน.  และด าเนินการ 
 

/  /   
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กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... 

(1) (2) (3) 

3 สร้างความชัดเจน 
เชิงนโยบาย/ปรับกระบวนการ
ก ากับดูแล ส าหรับการต่อเช่ือม
พลังงานทดแทนใช้เอง 
และการต่อเข้าระบบ 

3.1 สร้างความชัดเจนเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 6.2 การยกระดับ
งานบริการประชาชน
และอ านวยความ
สะดวกของภาครัฐสู่
ความเป็นเลิศ และ 
ข้อ 6.3 การปรับปรุง
บทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 

/    /  
3.2 กกพ. ก าหนดแนวทางด าเนินการร่วมกับ 3 การ
ไฟฟ้า 

/    / 
 

3.3 น าไปสู่ปฏิบตั ิ /    /  

4.สร้าง one-stop-service 

4.1 ปรับแก้ พรบ. ประกอบกิจการพลังงานให้ กกพ.  
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไดเ้องโดย
ไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
กฎหมายอื่น (อาทิ พรบ.  โรงงาน พ.ศ. 2535      
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับท่ี 
5 พ.ศ. 2558 พรบ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ.2535)   

/  /   

 

4.2 กกพ. ออกระเบียบที่ว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อ
ออกใบอนุญาตเอง  

/  /   
 

4.3 น าความเห็นไปปรับปรุงและประกาศใช้ /  /    
4.4 ของบประมาณ /  /    
4.5 สรรหาบุคลากร /  /    
4.6 กกพ. ด าเนินการอนุมัติอนุญาตไดเ้อง  /  /    

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนนิการ  (2) ประเด็นการปฏิรูปท่ีมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 1 ปฎิรูปองค์กรด้านพลังงาน เพื่อปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีขององค์กรด้านพลังงานของไทย มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 
หน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และปรบักระบวนการอนุมตัิ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของ
ประเทศและลดต้นทุนท่ีเกดิจากการระบบท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
ผลอันพึงประสงค์  
1.  เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลงังานประเทศให้มีความสมบรูณม์กีารบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกีย่วข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน   
2.  เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมลูด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 
 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 
 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* (/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ 

(1) (2) (3) 

1.ประเมนิฐานข้อมลูดา้นพลังงานในปัจจุบัน และพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีความสมบรูณ ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 การวาง
ระบบบรหิารงานราชการแบบ 
บรูณาการ ข้อ 6.2 การยกระดบั
งานบริการประชาชนและ
อ านวยความสะดวกของภาครัฐ
สู่ความเป็นเลิศ และข้อ 6.3 
การปรับปรุงบทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/   /   

2.เช่ือมโยงกับฐานขอ้มลูกลางของรฐับาลหรือเช่ือมโยงระบบ IT 
กับหน่วยงานภายนอก 

 /   /  

3.จัดตั้งเป็นหนว่ยงานภายในกระทรวงพลังงาน  /   /  
4.ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ฯที่
อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 

 /   /  

5.กรณผีลประเมินเห็นควรให้แยกออกจากกระทรวงพลังงาน ให้
ด าเนนิการยกร่างกฎหมายและระเบยีบเพื่อด าเนินการจดัตั้ง
ศูนย์ต่อไป 

 /   /  

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทันต่อ
สถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานท่ีทันสมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูลที่โปร่งใส พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ โดยการมีข้อมูลที่ความ
แม่นย าถูกต้อง เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย เชื่อถือได้และใช้อ้างอิงได้ และสามารถเข้าถึงได้
ด้วยความสะดวกและรวดเรว็ ก็จะท าให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจด้านพลงังานท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะน ามาซึ่งความเช่ือมั่นในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากน้ีการที่ภาคเอกชน
ต่างๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
ผลอันพึงประสงค์  
1. หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการด าเนินการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการก าหนดนโยบายการพัฒนาดา้นพลังงานของประเทศ พัฒนากลไกการมสี่วนร่วมในโครงการพัฒนาท่ีส าคญั
ของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การพัฒนาโรงไฟฟ้า และสร้างความตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญด้านพลังงาน 
2. องค์กรพัฒนาเอกชนมีธรรมาภบิาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมสี่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของการรับผดิชอบต่อผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้น 
3. ผู้ประกอบการมีการด าเนินธุรกจิอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสรมิวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  ปฏิรูปให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
อย่างเป็นทางการในรูป 
คณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการของภาค
ประชาสังคม 

จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และ 
ด าเนินการสรรหา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ 
บรูณาการ และ 
ข้อ 6.3 การปรับปรุง
บทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

/  /    

รมว.พน. ลงนามแต่งตั้ง  /  /     

คณะกรรมการ 
ภาคประซาสังคม ด าเนินการ 

/  /    

2. ปฏิรูปให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการโดยก าหนดกลไก
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่
ประชาชนมีส่วนร่วม และ
ภาครัฐทุกส่วนด าเนินการ
ร่วมกัน 
 
 
 

2.1จัดตั้งอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพช. เพื่อก าหนด  
2.1.1 สิทธิประโยชน์  
2.1.2 เกณฑ์ออกประกาศ  
2.1.3 ก าหนดพื้นที่เบื้องต้น 
2.1.4 ศึกษารายละเอยีดพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

/  /  

  

2.2 ประสานประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์
และเกณฑ์การเสนอพื้นที ่

/  /  
  

2.3 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกระบวนการเสนอพื้นที่โดย
ความสมคัรใจอย่างเป็นทางการในระดับจังหวดั 

/  /  
  

2.4 ออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอพื้นที่  /  /    
2.5 มท. ประสานจังหวัดติดประกาศและแจ้งต่อประชาชนให้ /  /    
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กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

รับทราบ 
2.6จังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ ก าหนดวิธีปฏิบัติ  รวบรวม
พื้นที่ท่ีมีความพร้อมจากจังหวัด 

/  /  
  

2.7 พิจารณาพื้นที่ท่ีไม่แย้ง กม. /  /    
2.8พิจารณารับรองพื้นที่ 
 2.8.1 ก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับรอง   
 28.2 พิจารณาพื้นที่จากจังหวัดและรับรอง 

/  /  
  

2.9เสนอพื้นที่ท่ีได้รับการรับรองให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(กบง./กพช. พิจารณา) 

/  /  
  

2.10 เสนอพื้นที่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต  

/  /  
  

2.11 กฟผ./IPP จัดซื้อท่ีดิน  (การด าเนินการในข้อนี้ไม่อยู่ใน
อ านาจคณะอนุกรรมการฯ) 

/  /  
  

2.12 กฟผ./IPP ด าเนินการEIA/EHIAก่อสร้าง  และจัดตั้งโรงไฟฟ้า /  /    

3 การจัดสรรค่าภาคหลวง 
สู่ชุมชน 

3.1 ชธ. ประสาน มท. พิจารณาทบทวนการจัดสรรคา่ภาคหลวง  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 6.1 การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบ 
บรูณาการ ข้อ 6.3 การ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจ
และโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ และ 
ข้อ 6.6 การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น

/  /    
3.2 แก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน    /  /    
3.3 จัดสรรค่าภาคหลวงตามข้อเสนอ /  /    

4.ส่งเสรมิและสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกองค์กร 

4.1 ภาครัฐ 
4.1.1 ก าหนดนโยบายลดความทบัซ้อนในการด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการกับรัฐวสิาหกิจ/จ ากัดผลประโยชน์ของกรรมการ 
4.1.2 การจัดตั้ง  EITI 
1) ศึกษาก าหนดการด าเนินการ 
2) สรรหากรรมการ 3 ฝ่าย 
3) เตรียมการ จัดตั้ง และด าเนินการ 
 

/  /  
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กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

 ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
 

4.2 ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน 
4.2.1 ก าหนดนโยบายให้ข้ึนทะเบยีน NGOs   
4.2.2 ปฏิรูปกฎหมายให้ก าหนดบทบาท NGOs ในกระบวนการรับ
ฟังความเห็น 

/  /  

  

4.3 ภาคผู้ประกอบการ 
4.3.1 ส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 
1) จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการ 
2) ก าหนดแนวทางด าเนินการ ศึกษาความเหมาะสมบริษัท
วิสาหกิจเพื่อสังคม และจัดท าแผนปฏิบัติการฯ    
3) ตั้งบริษัทวิสาหกิจ  
4) ประเมินผลพื้นที่น าร่อง 
4.3.2 มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธรุกิจแก่รัฐ   

/  /  

  

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปท่ี 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน  เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนากับภาครัฐ มีการเปดิช่องทางให้ภาคประชา
สังคมและองค์กรของรัฐไดส้ื่อสารกันอย่างเข้าใจและทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและลดการต่อต้านการด าเนินนโยบายพัฒนาด้านพลังงาน โดยประชาชนจะเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาโครงการที่
ส าคัญของรัฐบาลตั้งแต่กระบวนการก าหนดพื้นที่ตั้งน าไปสู่ความส าเร็จในการลงทุนโครงการส าคัญด้านพลังงานและสามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการขนาดใหญข่องประเทศ นอกจากน้ี ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ประกอบการ มีการด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ น าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพรว่มกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา และการลงทุนของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
ผลอันพึงประสงค์  
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า โดยค านึงถึงการก าหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงที่สมดุลและความเสี่ยงของการจัดหาเช้ือเพลิงทั้งระบบ 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า
และการบริหารแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้า 
รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบ 
 

กิจกรรม 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

   1. ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค และ
ต้นทุนไฟฟ้ารายภาคที่แท้จริง การจัดหาและส ารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพ
ระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระหว่างภาค เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3 
พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 

/  /    

  2.จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ที่พิจารณาถึง ความสมดุลราย
ภาค ความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยง
ระหว่างภูมภิาค การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมโดยที่แผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้า ผ่านการรับฟังความเหน็จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      

 /  /    

3.ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหนา่ยให้มีความทันสมยัรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution) 

 /  /    

    4.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าไปด าเนินการ  /  /    

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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    17 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากจะช่วยให้โครงสร้างแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสมเป็น
ธรรมค านึงถึงการก าหนดสดัส่วนเช้ือเพลิงท่ีสมดลุและความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสมส าหรับ
โรงไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพท่ีมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลติไฟฟ้าใช้เองของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) และข้อมลูระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้า  
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    18 
ประเด็นปฏิรูป ที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
ผลอันพึงประสงค์  
1. ส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลงังานทดแทนท่ีผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรอืนท าให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนบัสนุนเป็นพเิศษ เช่น FIT/Adder 
2. เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า 
 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่
ใช้พลังงานทดแทน 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนนุและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/  /    

1.2 จัดท าร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน 

/  /     

1.3 ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสรมิกิจการ
ไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน 

/  /    

2. รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
ของประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับ
กิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป   

2.1 ศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าท้ังระบบ
เพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไป 

/  / 
 

 
 

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ท่ี 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมกจิการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน ท าให้สามารถบริหาร
จัดการแหล่งพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี ยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าและยกระดบัคุณภาพชีวิต ท าให้ชีวิตความเปน็อยู่ของเกษตรกร ประชาชน 
ชุมชน ท่ัวไปดีขึ้นจากวัฎจักรห่วงโซ่พลังงานทดแทน และลดมลูค่าการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
อย่างไรก็ตาม ควรก าหนดให้มีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแขง่ขันเสรีในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อเช่ือมโยงแนวทางการเพิ่มการแข่งขันทั้งในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตคิวบคู่
กัน โดยค านึงถึงความมั่นคงทางพลังงานและการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาสภาพตลาดอย่างเหมาะสม 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 6 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 
ผลอันพึงประสงค์  
1. กิจการไฟฟ้าทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  
2. ส่งเสรมิและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
3. ส่งเสรมิกิจการจ าหน่าย (Retail) 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อน

กับปฏิรูปด้าน
อื่น (ระบุด้าน) ส่งผล*(/ 

) 
ไม่ส่งผล เพราะ (1) (2) (3) 

1. การโอนย้าย 
กฟน. และ กฟภ. มา
อยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงาน 

1.1 สนพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์
ที่ 6 ข้อ 6.1 การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบรณูาการ และ 
ข้อ 6.3 การปรับปรุงบทบาทภารกิจและ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 

/  /    

1.2 เสนอคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) /  /     
1.3 เสนอ ครม. ออก พรฎ.และแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ กฟน.และ กฟภ. สามารถด าเนินงานได้
เหมือนเดมิ 

/  /    

2. ระเบียบและ
กฏเกณฑ์ส าหรับ 
Third Party 
Access  และการ
ส่งเสริมกิจการ
จ าหน่าย (Retail) 
 

2.1 สนพ.ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย  
- ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฏเกณฑ์ส าหรับ 
Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
และส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

/    / 

 

2.2 เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) เห็นชอบ 

/    / 
 

2.3  เสนอ ครม. เพื่อทราบ /    /  
หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ท่ี 6 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนใหก้ารบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดนโยบายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ (Strategy Energy Blueprint) มีประสทิธิภาพมากขึ้น การตดัสินใจดา้นการลงทุนทั้งในส่วนของระบบส่ง
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใหส้อดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกันหรือการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมการปฏิบัตงิานของทั้ง 3 การไฟฟ้า เช่น สามารถใช้ Spare Part ของระบบส่ง
และระบบจ าหน่ายบางอย่างร่วมกนัได้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในช่วงร้อยละ 20 ภายในปี 2579 ส่งเสริม
และจัดจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย พร้อมท้ังส่งเสรมิการจ าหน่ายไฟฟ้า (Retail) 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
ผลอันพึงประสงค์  
1. น าก๊าซธรรมชาติทีม่ีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมภิาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ 
2. ส่งเสรมิให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน 
3. น าก๊าซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสรา้งประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  การจัดก๊าซธรรมชาติ
ให้มีความต่อเนื่องและไม่
เกิดการหยุดชะงัก 

1.1 เปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่ก าลังจะหมดอายุ (เอราวัณ บงกช) 
และก าหนดมาตรการเพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนนุและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

1.2 จัดท าแผนการด าเนินการในการบรหิารจัดการแหล่งสัมปทานใน
อ่าวไทยทีจ่ะหมดอายุในอนาคต  ได้แก ่แหล่งไพลิน แหล่ง JDA 
(หมดอาย ุPSC) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ 

/  /     

1.3 ก าหนด Road Map ในการพัฒนาแหล่ง TCOCA /  /    
2. การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานพลังงานท่ี
เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด 

2.1 ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความ
มั่นคง และการเติบโตของประเทศ 

/  /    

2.2 ก าหนด Roadmap ในการพัฒนาหรือจัดหาเช้ือเพลิงเพื่อรองรับ
ความต้องการกา๊ซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานใน
ภาคตะวันตกและภาคใต้ 

/  / 
 

 
 

3 การน าก๊าซธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 ก าหนดเป็นนโยบายให้ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักใน
การผลิตไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร ์ที่ 2  ข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 
5.3 พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

/    /  

3.2 จัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติไปใช้ทดแทนน้ ามัน
เตา ถ่านหิน และ LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการน ากา๊ซ
ธรรมชาติ ทดแทนการใช้น้ ามันเตาในเรือ 

/   
 

/ 
 

3.3 ศึกษาการน าก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
 

/   

 

/ 
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กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

4.การส่งเสริมใหเ้กิดการ
แข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจพลังงาน 

4.1 ศึกษาแนวทางการเปิดให้มีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
ควบคู่กับกิจการไฟฟา้  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

4.2 ศึกษาถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคง 
กับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขัน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  

/  / 
 

 
 

4.3 ศึกษาแนวทางการก าหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติและ
ไฟฟ้า แนวทางการก ากับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และเกิด
ประโยชน์กบัผู้บริโภค 

/  / 
 

 
 

5.การสรา้งโอกาสให้
ประเทศไทยกลายเป็น 
Regional LNG Trading 
Hub 

5.1 ก าหนด Roadmap ในการพัฒนา LNG Hub ของประเทศไทย /  /    
5.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG Hub ของประเทศไทย /  /    
5.3 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้รองรับการเป็น LNG Hub /  /    
5.4 จัดท ามาตรการสนับสนุนการท าธุรกิจ LNG ทั้งใน/ต่างประเทศ 
(AEC) 

/  /    

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากจะชว่ยรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
และกระจายตัวให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไดม้ากที่สุด ใหเ้ป็นไปตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ และเสริมสร้างการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาตติลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิของ
ผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาต ิ
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 
ผลอันพึงประสงค์  
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขดีความสามารถการแขง่ขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 
 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
และเคมีภณัฑ์เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 

ศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ท่ีมี 
มูลคาสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (New S-
Curve) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ 
ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนบัสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

2. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

ก าหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะท่ี 4 /  /    
ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการปล่อยก๊าซในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม /  /    
จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

/  / 
 

 
 

3 การก าหนดพื้นท่ีใหม่ส าหรับพัฒนา
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะยาว 

จัดท าการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะท่ี 4 ในระยะยาวในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

/  / 
 

 
 

4.การก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามผล
การศึกษาในการก าหนดนโยบายและมาตรการการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 

/  / 
 

 
 

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปท่ี 8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เนื่องจากช่วยส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกจิให้กับประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน 
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ และสร้างความเขม้แข็งของอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) 
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    24 
ประเด็นปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ผลอันพึงประสงค์  
1.  หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลไมโ้ตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมปีระสิทธิภาพ 
2.  มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ประชาชนมีความเข้าใจยอมรบัโครงการพลังงานชีวมวลและสามารถเข้าไปมสี่วนร่วมในโครงการได้ 
4.  มีมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็วของประเทศ 

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม 

ย่อย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  บูรณาการข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ ข้อ 2.3 การ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3 
พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 

/   /  แผนการปฏิรูปดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากร
ทางบก ประเด็นปฏิรูป 
หลักท่ี 1 ทรัพยากรป่าไม ้
และสตัว์ป่า 

2. ก าหนดพื้นที่ส าหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้
โรงไฟฟ้าเดิมที่มีเชื้อเพลิงไม่เพยีงพอก่อน) 

 
/   /  

3. เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับไมโ้ตเรว็ เช่น ยูคาลิปตสั สนประดิพัทธ์ 
สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา ข้ีเหล็ก เป็นต้น 

 
/   /  

4. สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไมโ้ตเร็วชนิดต่างๆ และค าแนะน าในการ
ปลูกไมโ้ตเร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน 

 
/   /  

5. สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ผลิตเช้ือเพลิงชีว
มวลไม้โตเร็ว 

 
/   /  

6. ก าหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  /   /  
7. ออกมาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าแบบ Non-
Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ Firm 

 
/   /  

8. ด าเนินการตดัไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงและปลูกไม้โตเร็วทดแทน
ในส่วนท่ีตัดไปใช้งาน 

 
/   /  
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    25 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากเป็นการสนับสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาในโครงการดา้นพลังงานชีวมวล และสามารถใช้เป็นตน้แบบการพัฒนาโครงการที่มีการบริหารจดัการโดยชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสรมิให้เกิดมาตรฐานเช้ือเพลิง 
ชีวมวลไมโ้ตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเช้ือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ อันจะส่งผลใหม้ีการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
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    26 
ประเด็นปฏิรูปที่ 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าผลอันพึงประสงค์  
ผลอันพึงประสงค์  
1.  ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2.  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไมต่่อต้าน 
3.  มีโรงไฟฟ้าขยะที่ช่วยลดปัญหา ขยะล้นเมือง/ก าจัดผิดวิธ ี
4.  เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สรา้งงานและธุรกิจต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อน
กับปฏิรูปด้าน
อื่น (ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผลเพราะ (1) (2) (3) 

1.  ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วมจัดล าดับความส าคญัของกลุ่มพืน้ท่ี
เร่งด่วนท่ีมีศักยภาพในการน าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ ข้อ 2.3 การ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3 
พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 

/   /   

2. ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง 
และก่อนการน าไปก าจดัทุกเทคโนโลยี เพื่อ Recycle ให้ได้ประโยชน์
สูงสุดและลดมลพิษ จึงควรมีการฝงักลบเฉพาะขยะไมย่่อยสลาย (Inert 
Waste) เท่านั้น 

 

/   /  

 

3. ภาครัฐส่งเสรมิให้เอกชนท่ีมีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน 
มาลงทุนในโครงการจัดการขยะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
/   /  

 

4. เสนอทางเลือกเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพในการก าจัดและใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุดจากขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพรอ้ม
มาตรการในการด าเนินงาน 

 
/   /  

 

5. สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ 

 
/   /  

 

6. ลดขั้นตอนการคดัเลือกเอกชนเพื่อเข้าลงทุนในโครงการพลังงานขยะ   /   /   
หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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    27 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ท่ี 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมลูฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นการช่วยให้รัฐบาล 
มีแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ช่วยให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทยเพื่อน าไปด าเนินการแบบบรูณาการและขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. 
ที่มีความพร้อม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไมม่ากนัก 
รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมปีริมาณขยะมาก 
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28 
 
ประเด็นปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี 
ผลอันพึงประสงค์  
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านกึในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รฟูได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟ้าใน  บ้านหรืออาคารของตนเอง  
2.  มีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลารร์ูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี  
3.  เกิดการว่าจ้างงานและอตุสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลารร์ูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล ์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ  
4.  โซลารร์ูฟเป็นแหล่งผลติพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรม
ย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับปฏิรูปด้าน

อื่น (ระบุด้าน) ส่งผล* 
(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... (1) (2) (3) 

1.  ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสรมิกิจการโซลาร์รูฟเสรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ ข้อ 
2.3 การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และข้อ 2.4 การ
วางรากฐานที่แข็งแกร่ง
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 
5 ข้อ 5.3 พัฒนาและใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 

/   /   
2. ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการเช่ือมต่อ การใช้บริการ และการ
ปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยเร็ว รวมถึงการก าหนดอัตรา
ค่าบริการ ในการใช้หรือการเช่ือมต่อที่เหมาะสม และเป็นธรรม 
ส าหรับโซลาร์รูฟเสรี (การมผีลบังคับใช้ ให้เป็นไปตามความพร้อม
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

/   /  

 

3. ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสรมิให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าท่ี
ผลิตจากโซลารร์ูฟและน ากลับมาใช้ใหม่ 

 /   /   

4. จัดตั้งให้มีหน่วยงานที่จะสามารถให้ค าปรึกษาในการด าเนินการ 
และบรหิารโครงการโซลาร์รูฟเสร ี  /   /   

5. แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่อง พลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์
รูฟที่มีขนาดไม่เกิน  1,000 kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม 

 /   /   

6. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเช่ือมต่อโซลาร์รูฟกับระบบของฝ่าย
จ าหน่าย 

 /   /   

7. เชิญชวนให้ติดตั้งโซลารร์ูฟ  /   /   
8. จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออกใบอนุญาต
การผลิตไฟฟ้าจากโซลารร์ูฟได ้  /   /   

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 11 การส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสร ีเนื่องจากเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟซึ่งเป็น
พลังงานทดแทนได้สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายและเวลาที่เกินความจ าเป็น สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง สายจ าหน่าย เกิดการว่าจ้างแรงงานและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม หัวข้อที่ 7.8 ที่ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ จัดท าข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้หน่วยงานราชการสามารถท า
สัญญาเช่าโซลาร์รูฟได้ในระยะยาวหลายปี โดยอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาของอาคารราชการ และหน่วยงานราชการใช้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟดังกล่าว ควรมีการ
พิจารณาถึงความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐ ตลอดจนภาระงบประมาณของส่วนราชการในระยะยาว 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี 
ผลอันพึงประสงค์ 
1. ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวข้องอื่นๆ  
 เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคา ที่เหมาะสม 
  

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... (1) (2) (3) 

1.  การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  (ความ
ต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (BAU) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.4 การวางรากฐาน
ที่แข็งแกร่งเพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

/    /  

2. ปรับแผน AEDP  และ Oil Plan โดยก าหนดโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่งตามหลักแนวคดิคณะกรรมการปฏิรูป 

 
/   

 
/ 

 

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
/   

 
/ 

 

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งระยะ 20 ปี เนื่องจากเป็นการก าหนดกรอบแนวคิดของนโยบายภาครัฐในการใช้พลังงานภาคขนส่ง 
ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ผู้เกีย่วข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ ขณะที่ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ใหม้ีปริมาณเพียงพอและมีราคา
ที่เหมาะสม อันจะช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ประมาณ 8.9 ล้านตนั ในปี 2579 และลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ 64,791 ล้านบาท นอกจากน้ี ยังช่วยให้เกิดการใช้โครงสร้าง
อุตสาหกรรมที่มีในประเทศท่ีมีการพัฒนาไปแล้วอย่างคุ้มค่า เช่น โครงข่ายท่อ NGV  อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามัน และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุม่อุตสาหกรรม 
ผลอันพึงประสงค์  
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจ านวน 135,000 โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (EEP: 2015) ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมายให้ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ 36 ภายในปี พ.ศ.2579 โดยในระยะแรกได้จัดท าเป็นแผน 5 ปี  
 

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  กลไก
คณะท างานร่วม 

 
 
 

 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งคณะท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ 

/  /    

2. ให้คณะท างานร่วมก าหนดตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพ ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานเสนอ กพช. 

/  /    

3. ให้คณะท างานร่วมฯ เสนอให้คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ขยายเวลาการขอใช้สิทธิออกไปอกี 5 ปี ตามประกาศฉบับที่ 1/2557 
เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ" 

/  /    

2. ขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์
พลังงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

1. โครงการการศึกษาแนวทางการ 
บูรณาการระหว่าง  กรอ. และ พพ. กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry) 
- การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงาน
ทดแทน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
- การขับเคลื่อนตามแนวทาง เพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ และข้อ 2.4 
การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข้อ 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก
ภาคเศรษฐกิจ 

  /    

2. โครงการน าร่องการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ าโดย
วิศวกรด้านหม้อน้ าหรือวิศวกรพลงังาน 

  /    

3. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ าส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล   /    

4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อน าความร้อนในภาค อุตสาหกรรม 

  /    
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กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ าส าหรับโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) 

  /    

6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

  /    

7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC)
การศึกษา FEC ในแต่ละอุตสาหกรรม 

  /    

8. โครงการด้านพลังงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนตามกรอบความร่วมมือของ พพ. และ กรอ. 

  /    

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปที่ 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อช่วยให้เกิดการผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพ ลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ช่วยลดปญัหามลพิษทางน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังเป็นการปฏริูปโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตใหเ้ป็นโรงงานท่ีใช้ข้อบัญญัตเิกณฑม์าตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code ) พร้อมท้ังช่วยให้ผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมของประเทศจะมกีารส่งออกไดเ้พิ่มมากข้ึนอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 14 การใช้ข้อบญัญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) 
ผลอันพึงประสงค์ 
อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานออกประกาศกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) 
  

กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) ไม่ส่งผล เพราะ (1) (2) (3) 

1.  บังคับใช้กฎหมาย
อาคารก่อสรา้งใหม ่

1. ก ากับดูแล บังคับใช้กฎหมายให้อาคาร
ก่อสร้างใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข้อ 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ข้อ 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

/   /   

2. ร่วมกับสภาวศิวกรและสภาสถาปนิก
เพื่อเพ่ิมหลักเกณฑ์และคณุสมบัตขิองผู้
ประกอบวิชาชีพ 

/   /    

3. ตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผล 
และประชาสัมพันธ์ ผ่านศูนย์
ประสานงาน 

/   /   

4. พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดท า
มาตรฐาน อบรม และขึ้นทะเบียน  

/   /  
 

5. พัฒนายกระดับ BEC ให้ดีขึ้นทุก 5 ปี /   /   

2. ส่งเสรมิอาคาร
ก่อสร้างใหม ่

1. ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่
แข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3 พัฒนาและใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก 
ภาคเศรษฐกิจ 
 

/   /  
 

2. สนับสนุนสร้างอาคารอนรุักษ์พลังงาน 
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า 

/   /  
 

3. ประชาสัมพันธ์ /   /  
 

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปที่ 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code :BEC) อันเป็นการส่งเสริมให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ท้ังนี้ จ านวนและการใช้พลังงานของอาคารก่อสร้างใหม่จะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มจ านวนและความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.15 ซึ่งปัจจุบันมีอาคารขนาดใหญ่จ านวน 2,000 อาคาร มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 13,800 GWh ถ้าในปี พ.ศ. 2579 มีอาคารขนาด
ใหญ่ก่อสร้างใหม่อีกจ านวน 4,100 อาคาร รวมเป็น 6,100 อาคาร และถ้าไม่มีการบังคับใช้ BEC จะท าให้มีการใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 27,500 GWh รวมเป็น 41,300 GWh  
นอกจากน้ี ยังเป็นการสนับสนุนใหเ้กิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ช้ินส่วน เทคโนโลยีการอนรุักษ์พลงังานในประเทศอย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธะสญัญาที่รัฐบาลได้ลงนามไว้ท่ีประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2558 (COP 21 Paris) 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ผลอันพึงประสงค์ 
อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยน ากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 กิจกรรม/พันธกจิ กิจกรรมย่อย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 
(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล*(/ ) 

ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1.  กิจกรรมจัดท าระเบยีบ 1. จัดท าแนวทางและระเบียบ ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อ 2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข้อ 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
เศรษฐกิจ 

/   /   
2. คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ /   /    
3. คณะท างานจัดท าแนวทางฯ /   /   
4.คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง /   /   
5. พพ. ศึกษาปัญหา/ปรับปรุงระเบียบ /   /   
6. คณะท างานฯ พิจารณาแกไ้ข /   /   
7. คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจดัจ้าง /   /   
8. คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ /   /   

2.  กิจกรรมน าร่อง/ ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

1. จัดจ้างที่ปรึกษา /   /   
2. คัดเลือกหน่วยงานน าร่อง /   /    
3. ด าเนินการตามแนวทาง ข้ันตอนฯ /   /   
4. คัดเลือก ESCO/ท าสัญญา /   /   
5. ESCO จัดท า IGA /   /   
6. ESCO เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม ่ /   /   
7. M&V จ่ายเงิน /   /   
8. ติดตามผล รวบรวมปญัหา /   /   

3.  กิจกรรม ฝึกอบรม 1. การชี้แจงท าความเข้าใจ  /   /   
2. การฝึกอบรม  /   /   

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกต ิ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ท่ี 15 การใช้มาตรการบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการปฏิรูปด้านการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้เกดิการประหยัด
งบประมาณ ประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยปรับเปลีย่นอุปกรณไ์ฟฟ้าเก่าในอาคารควบคุมภาครัฐ 876 แห่ง ซึ่ง ESCO จะเป็นผูล้งทุนให้ก่อน และหน่วยงานรัฐตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินตอบแทนค่าพลังงานท่ี
ประหยดัได้ประมาณ 2,590 ล้านบาท มาจากสมมติฐานเพื่อจูงใจการลงทุนให้ ESCO ก าหนด Shared Saving รัฐกับ ESCO ในสัดส่วน 1 : 9 หรือร้อยละ 90 และการคืนทุนเฉลี่ยภายใน 4 ปี  
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ประเด็นปฏิรูปที่ 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
ผลอันพึงประสงค์  
1. ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนตไ์ฟฟ้าที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมผีลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
 ส่งเสริมการผลติยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนใน ประเทศไทย และโอกาสการเป็นศนูย์กลางการผลติยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ASEAN 
2. รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสรมิการผลติ การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับมาตรฐานและการก ากับดูแล
 การพัฒนายานยนตไ์ฟฟ้าอย่างเปน็ระบบครบวงจร  
3. รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลงังานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงาน ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE) ตลอดจน
 มีแผนการจัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงยานยนตไ์ฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม    
4. อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีแผนการลงทุนและการเปลี่ยนผา่นท่ีชัดเจนสามารถปรับตวัการผลิตไปสู่การผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและช้ินส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลก าหนด 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษาก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าและจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อท่ี 2.1 
การพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ และข้อท่ี 2.3 การ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

/  /   ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อยที่ 1.1 
Productivity  
เรื่องที่ 5 
อุตสาหกรรม 
ยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพฒันาและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น 
ปานกลาง ยาว  

 /  /   

3. ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ  /  /   
4. จัดท าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอตุสาหกรรมยานยนต์ใหเ้อกชน  /  /   
5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  /  /   
หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูป ที่ 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการช่วยใหป้ระเทศไทยมีทศิทางและแนวทางการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า    
และสามารถส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนสามารถวางแผนดา้นพลังงานเพื่อรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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    38 
ประเด็นปฏิรูปที่ 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 
ผลอันพึงประสงค์  
1. ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบการกกัเก็บพลังงาน โดยมผีลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสรมิการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy  Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ   
2. มีการน าเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจดัการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
 

กิจกรรม/พันธกจิ 
กิจกรรม

ย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค์ 

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล 
เพราะ... 

(1) (2) (3) 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ใน
การส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ และ 
ข้อที่ 2.3 การพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

/  /    

2. ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, EEP ให้มีการน าระบบกัก
เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 

 /  /    

3. ด าเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี ่

 /  /    

หมายเหตุ  *  ให้ท าเครื่องหมาย  /  ไม่ต้องอธิบายเพิม่เตมิ  
(1) ประเด็นการปฏิรูปท่ีต้องเร่งด าเนินการ  (2) ประเด็นการปฏริูปทีม่อบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) และ (3) ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

เห็นควรให้ความเห็นชอบประเด็นปฏิรูปท่ี 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมทีส่ าคัญและเป็นเทคโนโลยเีปลีย่นโลก (Disruptive technology) การปฏิรูป
ในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีทศิทางและสามารถส่งเสริมการลงทนุอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ภาพรวม 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

✓  ด้านความมั่นคง 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

✓ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

✓  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรัปช่ัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑: การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การพํฒนาสังคมไทยให้มีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์
ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑: การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาก ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

2. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กับแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 

(๑) เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 
๖.๓: การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๒) ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน 2 ปี(ยุทธศาสตร์
ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ) 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระท าความผิด (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม) 

(๔) การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม) 

(5) เสริมสร้างบทบาทการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลและต่อตา้นการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม) 
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2 
 

๒) . ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย ๑๒ กลยุทธ์หลัก 

(๑)   ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๒)   ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและ
รับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๓)   เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๔)   ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๕)   ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง  (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การ
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๖)   ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๗)   ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
(Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๘)   ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่
ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓) (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ) 

(๙)   ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต 
(CAC) (ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ) 

(๑๐) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล  (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ) 

(๑๑) ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า  (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม) 

(๑๒) ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่งเงินสดและตราสาร
เปลี่ยนมือได้ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ) 
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๓) ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย ๑๑ กลยุทธ์หลัก 

(๑)   ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อม
รับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๒)   เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ) 

(๓)   ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อ านาจโดย
มิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการ
ตาม UNCAC 2003) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ) 

(๔)   ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาค
ประชาชนด้วย (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๕)   กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณี
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยแจ้งให้ผู้มีอ านาจในการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนใช้อ านาจทางปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที  (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การ
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓: การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ) 

(๖)   การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อม
รับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๗)   ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การ
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๘)   จัดท าและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์
ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๙)   เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๑๐) ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง 
รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การ
พัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 
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(๑๑) ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ) 

๔) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์หลัก 

(๑)   ปรับปรุงกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานนโยบายและยทุธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจรติของทุกภาค
ส่วน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ 
๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ) 

(๒)   ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการ
บริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒: การพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน
ประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 
๖.๔: การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมือ
อาชีพ) 

(๓)   จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity 
Building Institute) (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑: การรักษาความสงบภายในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑: การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ) 

(๔)   การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา (ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑: การรักษาความสงบภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ) 

3. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI.) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของ
โลกในปี ๒๕๗๙ 

3.1 วัตถุประสงค์รวม 

3.1.1 ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมาย
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช้ีเบาะแสเมื่อพบ
เห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย 

3.1.2 ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 

3.1.3 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

3.1.4 ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

3.1.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟ้องศาล 
พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและ
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บูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่ เกิดจากการกระท าผิด  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

3.1.6 ให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

3.2 เป้าหมายรวม 

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรบัรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI.) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของ
โลกในปี ๒๕๗๙ 

๔. ตัวอย่างกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่ส าคัญและเร่งด่วน (Flagship) 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

พันธกิจที่ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่  

(๑.๑) จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ 
(๑.๒) จัดการอบรมเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(๑.๓) ผลิตวิทยากรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(๑.๔) ให้เร่งรัดสนับสนุนการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์

พระราชา โดยมีชุมชน(หมู่บ้าน) ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) และหน่วยการศึกษา (บวร) 
เป็นแกนการขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนขององค์กร-มูลนิธิฯ ที่มีเจตนาต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เกิดหมู่บ้านช่อสะอาดกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

(๑.๕) ภาคชุมชนและรัฐมีการก าหนดการขับเคลื่อนประเด็นที่ส าคัญ ที่เป็นนโยบายการพัฒนาของ
รัฐที่ลงไปสู่ชุมชนโดยให้ชุมชนมีบทบาทหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบเพื่อให้มีการปฏิบัตินโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยรัฐจะ
สนับสนุนในด้านนโยบายการด้านอ านวยความสะดวกการตรวจสอบต่างๆ 

พันธกิจที่ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน 2 ปี  
ได้แก่ 

(๒.๑) ให้เร่งบัญญัติกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจรติ ประพฤติ
มิชอบ โดยก าหนดบทบาทของรัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

(๒.๒) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกัน
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานของ
องค์การระหว่างประเทศ 

(๒.๓) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกัน
การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานของ
องค์การระหว่างประเทศ 

(๒.๔) จัดท ากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดย
ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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(๒.๕) ให้มีการประเมินคุณธรรมความซื่อตรงและโปร่งใส ( Integrity and Transparency 
Assessment – ITA.) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช.ก าหนดเป็นประจ าทุกปีหากไม่ผ่านการประเมิน
ในเกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากต าแหน่ง 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด  

(๓.๑) ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่
เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

(๓.๒) วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๓.๓) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบหรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

(๓.๔) จัดระบบการกลั่นกรองข้อมูลเบาะแสตามหลักความน่าเช่ือถือของข้อมูลการข่าวกรองและ
ความไว้วางใจของแหล่งข่าว 

พันธกิจที่ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้แก่ 

(๕.๑) ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ ศอตช.และ ศปท. 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ . ด้านการป้องปราม  

พันธกิจที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง”  

(๑.๑) รัฐต้องตรากฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๕๙ มาตรา ๖๓มาตรา ๒๕๓ ภายใน ๒ ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ 

(๑.๒) เร่งรัดให้มีดิจิตัลแพลทฟอร์ม เพื่อท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ เรื่องร้องเรียน 
การให้บริการประชาชนรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนความพึงพอใจและความ
โปร่งใสของการให้บริการของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนสามารถสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับ
บริการที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐด้วยการรวบรวบรวมเรื่องร้องเรียนของประชาชนจาก
เครื่องมือการป้องกันทุจริตที่มีอยู่ เช่น โครงการ Citizen Feedback และน ามาเปิดเผย
เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑.๓) ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุนของหน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอ านาจ กรอบวงเงินงบประมาณและงบ
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีทุก 

(๑.๔) ปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มีหลักการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามที่ภาคประชาชนร้องขอในทุกกรณี เอกสารใดที่เป็นความลับของทาง
ราชการและความลับส่วนบุคคลให้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน โดยก าหนดเวลาในการให้
ข้อมูลกับประชาชนไว้ด้วย 
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พันธกิจที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วย
ความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญา  

พันธกิจที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน  

พันธกิจที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้รับมอบ  

พันธกิจที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าท่ีที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง  

พันธกิจที่ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบได้  

พันธกิจที่ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  

พันธกิจที่ ๘ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน ๒ ปี ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓)  

พันธกิจที่ ๙ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้าน
ทุจริต (CAC)  

พันธกิจที่ ๑๐ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล  

พันธกิจที่ ๑๒ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่งเงินสดและตรา
สารเปลี่ยนมือได้  

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม  

พันธกิจที่ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินคดี
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจที่ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้
อ านาจโดยมิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC 2003)  

พันธกิจที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการ
รวมตัวของภาคประชาชนด้วย  

พันธกิจที่ ๗ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  

พันธกิจที่ ๘ จัดท าและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน  

พันธกิจที่ ๑๐ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าทุจริตโดยทุก
ช่องทาง รวมทั้งการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าท่ีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  

พันธกิจที่ ๑๑ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติ 
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ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ  

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของทุกภาค 

พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วน
ประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

พันธกิจที่ ๓ จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption 
Capacity Building Institute)  

พันธกิจที่ ๔ การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา  

สรุปความเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูปด้านด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึน้ใหม่ 
(๑) กฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี  
(๒) จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๓) ก าหนดระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกดิขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่าน้ัน 
(๔) กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รบัทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ ภายใน ๑ ปนีับแต่
รัฐธรรมนูญมผีลบังคับ 

(๕) ให้มกีฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลากร และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๖) จัดท ากฎหมายว่าด้วยความผดิกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ด าเนินการ
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญัญัติแห่งชาติ) 

(๗) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ร่าง
พระราชบัญญัติคุม้ครองตดิตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

(๘) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ 
(๙) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรฐั และการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ 
(๙) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยตุิธรรมในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๑๐) จัดให้มีกฎหมายวิธีการด าเนินการด้านวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน 
(๑๑) พิจารณาตรากฎหมายก าหนดเงื่อนไขในการประกันตัวผูต้้องหาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุม

ตัวในสถานท่ีที่เหมาะสม (House Arrest) 
(๑๒) พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส โดยน าแนวคิดของ Anti-Slapp Law มาประยุกต์ใช้ 

รวมถึงบทบัญญตัิห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนฟ้องผู้แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหาฟ้องประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัท่ีมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง ไตส่วน 
ข้อกล่าวหาจนกว่าการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่สร็จสิ้น 

(๑๓) การก าหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคบัต่อนิติกรรมหรือสัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ 
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสญัญา UNCAC) 

(๑๔) ก าหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระท าความผิดที่เกี่ยวกบัการทุจริตประพฤตมิิชอบ (Conspiracy 
Law) 

(๑๕) กฎหมายการจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นการเฉพาะ  
(ระดับพระราชบัญญัต/ิให้มสีภาพนิติบุคคล) 
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2. ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดมิ 
(๑) ปรับปรุงระเบียบการรักษาความลบัของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจง้เบาะแสการทุจริต  
(๒) ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบคุคลในภาครัฐ ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
(๓) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ 
(๔) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจดัให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น ในส่วนท่ี

ด าเนินการต่อไปให้พัฒนาเป็นการยื่นด้วยระบบออนไลน ์
(๕) ทบทวน/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ ให้มีหลักการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ภาคประชาชนร้องขอ
ในทกุกรณ ี

(๖) ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลมุมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

(๗) พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินอายดัทรัพย์สินของผู้กระท าผิด และให้น าหลักฐานการได้มาซึงทรัพยส์นินั้นตาม
กฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน 

(๘) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรงุโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต (ศปท.) ในทุก
ระดับ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ : ๑.๒ ๓.๑ ๖.๑ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจรติประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังใน
การต่อต้านการทุจรติประพฤติมิชอบ และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผู้ช้ีเบาะแสด้วย 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1.  เร่งสร้างการรับรู้และ
จิตส านึกของ
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมชิอบ โดย
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 

1.1 ปรับปรุงการ
ด าเนินการของสถาบัน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
เป็นสถาบันวิชาการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน  
มีภารกิจในการจัดท า
ระบบการบริหาร
จัดการความรู้แก่
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ประกอบด้วย การได้มา
ซึ่งความรู้ การจดัระบบ
ความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ และการ
เผยแพรค่วามรู้ รวมถึง
การฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.๑: 
ยุทธศาสตร์การบูรณา
การเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑: การ
วางระบบบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ 
................................. 

✓    ✓  
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

อนาคตให้ปรับเปลี่ยน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่
ไม่ใช่ส่วนราชการ 
(ภารกิจตามอนุสญัญา
สหประชาชาติ ข้อ ๖ 
และข้อ ๖๐) 
1.2 จดัการฝึกอบรม
เจ้าพนักงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการ
และมีความเป็นมือ
อาชีพ 
 

✓  ✓     

1.3 จดัการอบรม
เครือข่ายแจ้งเบาะแส
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

1.4 ผลติวิทยากร
ต่อต้านคอรร์ัปชัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

1.5 ปลูกฝัง “จิต
พอเพียง” เพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓   ✓   

1.6 การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  ✓    ✓  

630



12 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

พิพิธภัณฑ์ต่อตา้นคอร์
รัปชัน 

การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

1.7 ให้เร่งรัดสนับสนุน
การด าเนินการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา โดยมี
ชุมชน(หมู่บ้าน) ศาสน
สถาน (วัด โบสถ์ 
มัสยดิ) และหน่วย
การศึกษา (บวร) เป็น
แกนการขับเคลื่อนโดย
การสนับสนุนของ
องค์กร-มูลนิธิฯ ที่มี
เจตนาต่อต้าน    การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เกิดหมู่บ้านช่อ
สะอาดกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

1.8 ให้เร่ง ก าหนด
มาตรการ และกลไกใน
การให้ความรู้
ประชาชน ในการเสริม
สมรรถนะในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓    ✓  
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประพฤติมิชอบ 
1.9 สร้างทัศนคติ
ความรู้และปลูกฝัง
เยาวชนในสถานศึกษา
ทุกระดับให้รังเกยีจการ
ทุจริตและตระหนักถึง
โทษภัยของการทุจรติ
คอร์รัปชันต่อ
ประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

      

1.10 รวมกลุ่มจดัตั้ง
ภาคชุมชน ประชาชน 
ในพื้นที่ ทั้งในระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
หมู่บ้าน/ชุมชนรังเกยีจ
การทุจริต ให้มีบทบาท
ป้องและเฝา้ระวังการ
ทุจริตมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

      

1.11 มสีถาบันทาง
วิชาการที่ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาวิจยั
ปัญหาและพัฒนา
มาตรการที่ส าคญัอย่าง
ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

      

 1.12 ภาคชุมชนและ
รัฐมีการก าหนดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ขับเคลื่อนประเด็นที่
ส าคัญ ที่เป็นนโยบาย
การพัฒนาของรัฐที่ลง
ไปสู่ชุมชนโดยให้ชุมชน
มีบทบาทหน้าท่ีเฝ้า
ระวังตรวจสอบและ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบเพื่อให้มี
การปฏิบัตินโยบายของ
รัฐเป็นไปอยา่งโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยรัฐจะ
สนับสนุนในด้าน
นโยบายการด้าน
อ านวยความสะดวก
การตรวจสอบต่างๆ 

และวัฒนธรรม 

2.  ผลักดันให้มีกฎหมาย
รองรับการรวมตัวของ
ประชาชนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ภายใน ๒ ปี 

2.1 ให้เร่งบัญญตัิ
กฎหมายในการรองรับ
การรวมตัวของ
ประชาชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนด
บทบาทของรัฐให้เป็น
ผู้สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

✓  ✓  

  

2.2 ให้มมีาตรการใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖: การ ✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

การคุ้มครอง ปกป้อง
ประชาชนจากการถูก
กลั่นแกล้ง 
 
 
 
 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศครัฐ 

3.  ส่งเสรมิให้ประชาชน
รวมตัวกันรังเกียจการ
ทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริต 
ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อ
พบเห็นการกระท า
ความผิด 

3.1 จดัให้มีระบบการ
จดแจ้งเครือข่าย (ตาม
ร่างกฎหมายตาม
มาตรา ๖๓ ของ
รัฐธรรมนูญ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  

 

✓  

 

๓.๒ จดัวางระบบสื่อ
สาธารณะที่มีความ
เชื่อถือได้สูง โดยการ
เปิดรับแจ้งเบาะแสจาก
บุคคลทั่วไป และมี
ระบบสญัญาณผ่าน
ส าหรับเครือข่ายที่จด
แจ้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓   

 

๓.๓ จดัท าแบบ
รายงานข้อมูลขั้นต้น 
ของการแจ้งเบาะแส
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓    ✓ 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

๓.๔ จดัวางระบบการ
รักษาความลบัของผู้
แจ้งเบาะแส ตาม
ระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติอย่าง
เคร่งครดั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓    ✓ 

 

๓.๕ จดัระบบการ
กลั่นกรองข้อมูล
เบาะแสตามหลักความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
การข่าวกรองและความ
ไว้วางใจของแหล่งข่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัย
คุกคามอื่นๆ 

✓  ✓   

 

4.  การสร้างลกัษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้
ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้าน
การทุจริตฯ โดยเริ่ม
จากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

4.1 สร้างลักษณะนสิัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้
ผู้ใดโกง เพื่ต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจาก
เด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓    ✓ 

 

5 . เสริมสร้างบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลและต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

5.๑ สร้างความ
เข้มแข็งกับองค์กร
เครือข่ายต่อต้านทุจรติ
ที่เป็นนิติบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓    ✓ 

 

5.๒ ทบทวนบทบาท
และหน้าท่ีของ
คณะกรรมการธรรมาภิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

✓  ✓   
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุประเด็น

ยุทธศาสตร์ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

บาลจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยให้เป็นส่วนหน่ึงใน
การปฏิบัติงานของ 
ศอตช.และ ศปท. 

ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

5.๓ จดักิจกรรม
สมัชชาประชาชน
ต่อต้านการทุจริตควบคู่
กับการจัดตั้งพิพิธภณัฑ์
ต่อต้านการทุจริตตาม
ระยะเวลาอันเหมาะสม
ในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

✓   ✓  

 

หมายเหตุ :  ๑ ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการด่วน 
๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 1 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง.... 
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึ้นใหม่ 
 (๑) กฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี 
2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม 
 (๑) ปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 (๒) ปรับปรุงระเบียบการบรหิารงานบุคคลในภาครัฐ ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจรติ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการป้องปราม (ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติที่ : ๖.๓ ๖.๔ ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ตดิตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริต
ของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจรติ ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการทีด่ีอย่างแท้จริง 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1.  ให้ส่วนราชการมีการ
บริหารงานบุคคลที่
เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่
ของรฐัที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

๑.๑ ให้ทุกส่วน
ราชการจัดกิจกรรม
เพื่อเชิญชวนให้
ข้าราชการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักใน
การครองตนจนเป็นวิถี
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓    ✓  

๑.๒ ให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
จัดท าตัวช้ีวัดและ
วิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” เพื่อใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการ
ประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการ โดยเฉพาะ
บุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓  ✓     
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

๑.๓ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ต่างๆ ร่วมกันก าหนด
วิธีการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้า
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และการด าเนินการ
ด้านจริยธรรมและ
วินัยท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓   ✓   

 ๑.๔ การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีการ
ก าหนดคุณสมบตัิ
ประจ าต าแหน่ง (Job 
Specification) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓   ✓   

๑.๕ ปรับปรุง
กฎหมายให้
คณะกรรมการพิทักษ์
คุณธรรมตามกฎหมาย
ข้าราชการ พลเรือน มี
หน้าท่ีและอ านาจใน
การเสนอแนะต่อ
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓    ✓  
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ต่างๆ  
ทุกองค์กร 

2. ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างใน
การบริหารงานด้วยความ
ซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณี
ปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา 

๒.๑ จดัท าร่าง
กฎหมายส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๒.๒ ปลุกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
คุณธรรมความซื่อตรง 
(Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหนา้ที่ 
(ซื่อสัตยส์ุจรติ วิริยะ
อุตสาหะ ท างานให้
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
อย่างดีที่สุด) และ
ซื่อตรงต่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓   ✓   

๒.๓ หัวหนา้ส่วน
ราชการของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ

✓   ✓   
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

รับผิดชอบให้มีการ
บริหารจดัการ
หน่วยงานตาม
มาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนดอย่าง
เคร่งครดัและต่อเนื่อง 

พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

๒.๔ ให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐน ามาตรการ
ควบคุมภายในที่
เหมาะสมส าหรบันิติ
บุคคลในการป้องกัน
การให้สินบนเจ้า
พนักงานของรัฐ เจ้า
พนักงานของรัฐ
ต่างประเทศและเจ้า
พนักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓  ✓    

๒.๕ จดัท ากฎหมาย
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานของรัฐ โดย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ให้หน่วยงานของรัฐจัด
กิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๒.๖ ให้มีการประเมิน
คุณธรรมความซื่อตรง
และโปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment – ITA.) 
ตามระเบียบที่ ป.ป.ช.
ก าหนดเป็นประจ าทุก
ปีหากไมผ่่านการ
ประเมินในเกณฑ์ 
๘๐% หัวหน้าส่วน
ราชการอาจได้รับการ
พิจารณาย้ายออกจาก
ต าแหน่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓  ✓    

3. เสรมิสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็น
กลไกอิสระและมีความเป็น
มืออาชีพในการเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 

๓.๑ ทุกหน่วยงานของ
รัฐต้องพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยูเ่สมอ 
และถือว่าเป็นภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการต้องก ากับดูแล
ด้วยตนเอง 
๓.๒ บริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ
ต้องยึดหลักคณุธรรม
ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลของ
หน่วยงาน และต้องยึด
หลักการกระจาย
อ านาจการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓ ✓ 

๓.๓ วางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบในส่วนราชการ
เป็นประจ าทุกปี และ
รายงานผลการปฏิบัติ
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓ ✓ 

๓.๔ เมื่อได้รับการแจ้ง
เบาะแสกรณีการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร

✓ ✓ 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานจาก
หน่วยงานตรวจสอบ
หรือภาคประชาชน 
หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้ง 

จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

4. ให้มีการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าพนักงานของ
รัฐในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้รับมอบ 

๔.๑ หน่วยงานของรัฐ
ต้องปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อยกเลิกการ
อนุญาตหรือจดัให้มี
มาตรการ อื่นแทนการ
อนุญาตให้เหลือเท่าท่ี
จ าเป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๔.๒ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

✓   ✓   

 ๔.๓ ให้พิจารณา
ก าหนดวิธีการยื่นค า

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

✓   ✓   
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ขออนุมัติ อนุญาต 
หรือการแจ้งข้อมลูต่อ
หน่วยงานของรัฐผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นค าขอ
ด้วยตนเองในทุกกรณี
ที่สามารถปฏิบัตไิด ้

ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๔ ให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
ตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่
ก าหนดว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือไม ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๔.๕ ใหส้่วนราชการ
ต้องมีการก าหนด
มาตรการลดการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานของรัฐใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

สังกัด ด้วยการ
ปรับปรุงกรอบแนว
ทางการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
หน่วยงานของรัฐอยู่
เสมอ และประกาศให้
ประชาชนทราบผ่าน
สื่อสาธารณะ  

ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๔.๖ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ
การขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตต่างๆ ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓    ✓  

5. ให้เจ้าพนักงานของรัฐ
บริการประชาชนตาม
หน้าท่ีที่ได้รับโดยไม่
ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 

๕.๑ หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยต้องปลุก
จิตส านึกจติบริการ
ให้กับเจ้าพนักงานของ
รัฐ และเน้นย้ าให้
ตระหนักว่า งาน
บริการประชาชนเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓    ✓  
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

หน้าท่ี 
๕.๒ ให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐประกาศนโยบาย
ไม่รับประโยชน์ใดๆ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓    ✓  

๕.๓ ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ให้สินบนและรางวัล
จากการปฏิบตัิหน้าที่
ขอ เจ้าพนักงานของ
รัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

 ๕.๔ ออกระเบียบให้
เจ้าพนักงานของรัฐรับ
เงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุก
ประเภทผ่านธนาคาร
เท่านั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

6. ให้มีการแสดงฐานะทาง
การเงินของเจ้าพนักงาน

๖.๑ ให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐทุกคนที่ไม่ต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ของรฐัที่เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ 

ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อ ป.ป.ช. แจ้ง
บัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามใบแบบท่ี
ก าหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๖.๒ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานบริหารงาน
บุคคลของหน่วย
รับผิดชอบการเก็บ
บัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หากมีเรื่อง
ร้องเรียนกรณีทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 
หรือร่ ารวยผดิปกติซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้ว
ว่ามีมูล ให้น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
เสนอให้ ป.ป.ช.
ด าเนินการและเปิด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ผนึกซองบัญชี
ทรัพย์สินและหนีส้ิน
เพื่อตรวจสอบ 

 ๖.๓ เจ้าพนักงานของ
รัฐที่ละเลยไม่ยื่นบญัชี
ทรัพย์สินและหนีส้ิน
ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ถือว่าเป็น
ความผิดทางวินัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

7. ให้เจ้าพนักงานของรัฐ
อื่น (ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรอิสระ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
ต่างๆ และผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน) นอกจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซื่อตรง 
(Integrity) เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

๗.๑ ป.ป.ช.จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติหน้าที่และ
อบรมปฐมนิเทศ การ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้า
พนักงานของรัฐแก่ผู้เข้า
ด ารงต าแหน่ง เจ้า
พนักงานของรัฐ รวมถึง
การให้ค าแนะน าแจ้ง
เตือนเพิ่มเติมเมื่อมี
พฤติกรรมส่อว่าจะเป็น
การใช้อ านาจหน้าที่โดย
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของ
กิจกรรม กรณีทับซ้อนกับ 

ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

๗.๒ ด าเนินการตาม
มาตรฐานจริยธรรม
ตามที่รัฐธรรมนญู
มาตรา ๗๖ บญัญตัิ
อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔:  
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัตริาชการและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

✓   ✓   

๗.๓ ให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐอื่น
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ส านักงาน ก.พ. ก านด
มาตรการทางวินัย
ส าหรับเจ้าพนักงาน
ของรัฐอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

หมายเหตุ :  ๑ ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการด่วน 
๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการป้องปราม .... 
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึ้นใหม่ 
 1.1 จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 1.2 ก าหนดระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น 
2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม 
 2.1 ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการให้สินบนและรางวลัจากการปฏบิัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐ 
 2.2 ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อยกเลกิการอนุญาตหรือจัดใหม้ีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตใหเ้หลือเท่าที่จ าเป็น ในส่วนท่ีด าเนินการต่อไปให้พัฒนาเป็นการยื่นด้วยระบบ
ออนไลน ์
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการป้องปราม (2) (ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติที่ : ๑.๑ ๑.๒ ๓.๑ ๖.๓ ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัด
ปัญหาการทุจริตที่เกีย่วข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1.  ผลักดันให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะภายใน ๒ ปี 
ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้
โดยไม่ต้องร้องขอ 
(ตาม รธน. ๒๕๓) 

๑.๑ รัฐต้องตรา
กฎหมายให้ประชาชน
สามารถไดร้ับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ
ตามที่บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๑ มาตรา 
๕๙ มาตรา ๖๓มาตรา 
๒๕๓ ภายใน ๒ ปีนับ
แต่รัฐธรรมนูญมีผล
บังคับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๑.๒ เร่งรัดใหม้ีดิจติัล
แพลทฟอร์ม เพื่อท า
หน้าท่ีในการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะ เรื่อง
ร้องเรียน การ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓     
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ให้บริการประชาชน
รวบรวมและเปดิเผย
ข้อมูลการร้องเรียน
ความพึงพอใจและ
ความโปร่งใสของการ
ให้บริการของ
หน่วยงานรัฐให้
ประชาชนสามารถ
สะท้อนความเห็น
เกี่ยวกับบริการทีไ่ดร้ับ
จากหน่วยงานรัฐด้วย
การรวบรวบรวมเรื่อง
ร้องเรียนของ
ประชาชนจาก
เครื่องมือการป้องกัน
ทุจริตที่มีอยู่ เช่น 
โครงการ Citizen 
Feedback และน ามา
เปิดเผยเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐอย่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

มีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓ ก าหนดให้
หน่วยงานรัฐจัดให้มี
การส ารวจและวิจัย
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
ผลกระทบท่ีไดจ้าก
การคอร์รัปชัน 
ภาพรวมของการแกไ้ข
ปัญหาคอรร์ัปชัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓    ✓  

 ๑.๔ ให้หน่วยงานรัฐ
เปิดเผยข้อมูลแผนงาน
ตามนโยบาย แผนการ
ลงทุนของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย 
แผนการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติจาก ผูม้ีอ านาจ 
กรอบวงเงิน
งบประมาณและงบ
ลงทุนที่ได้รับการ
จัดสรร  แตล่ะปีทุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประเภทรายการ จาก
ทุกแหล่งที่มา พร้อม
รายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานทุกสิ้น
ไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) 
เพื่อเผยแพร่ถึงการ
บริหารงบประมาณ
ของส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐให้
เป็นปัจจุบัน 
๑.๕ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ให้มีหลักการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามที่
ภาคประชาชนร้องขอ
ในทุกกรณี เอกสารใด
ที่เป็นความลับของ
ทางราชการและ
ความลับส่วนบุคคลให้
ระบุไว้ในกฎหมาย
อย่างชัดเจน โดย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ก าหนดเวลาในการให้
ข้อมูลกับประชาชนไว้
ด้วย 

 ๑.๖ ก าหนดมาตรการ
ในการเสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐและได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาโดย
รวดเร็วหากพบว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
พฤติกรรมประพฤตมิิ
ชอบให้รายงานต่อ 
ป.ป.ช. ทันที 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

๑.๗ ก าหนดมาตรการ
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิดเนื่องจากการ
กระท าหรือการละเว้น
การกระท าของ
ข้าราชการพนักงาน 
หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

๑.๘ ก าหนดให้ข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  ✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

หรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐที่ถูก
เปิดเผย ให้อ้างอิง
หลักการเปิดเผยตาม
แนวทางเดียวกับของ
ภาคีสมาชิกความ
ร่วมมือเพื่อการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Government 
Partnership: OGP) 
เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส ให้อ านาจภาค
ประชาชนต่อต้านการ
ทุจริต และน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้า
มาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
ภาครัฐและฝ่ายต่างๆ 
และการเปิดเผยข้อมลู
ภาครัฐดังกล่าวจะต้อง
เปิดเผยในรูปแบบดิ
จิตัลแพลทฟอร์ม
เพื่อให้สามารถสืบค้น

การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวฒันธรรม 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได ้

2.  ส่งเสริมให้ภาคธุรกจิ
เอกชนมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ดีและ
มีส่วนร่วมในแนวร่วม
ปฏิบัติภาคเอกชนต้าน
ทุจริต (CAC) 

 

๒.๑ สนับสนุนและให้
ความร่วมมือกับ
องค์กรในภาคเอกชนท่ี
มีวัตถุประสงค์ในการ
เสรมิสร้างบรรษัทภิ
บาล เพื่อให้
บริษัทเอกชนทุก
องค์กรที่รับสัมปทาน
จากรัฐ เป็นคูส่ัญญา
ของรัฐ และให้บริการ
ประชาชนมีมาตรฐาน
การท างานอย่างมี
ความรับผิดชอบและ
พร้อมรับผดิตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

๒.๒ สนับสนุนให้
ภาคเอกชนท่ีต้องการ
รับสัมปทานและ
คู่สัญญากับรัฐหรือ
ติดต่อใช้บริการจากรัฐ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงอันตรายของการให้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

สินบนหรือสนับสนุน
ให้มีการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐโดยเน้นใหเ้ห็น
ถึงความจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบัติงานอย่าง
รับผิดชอบและ
ตรงไปตรงมา 

และวัฒนธรรม 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนท่ีประสงค์
จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐใน
การจัดซื้อจดัจ้าง ต้อง
จัดให้มีนโยบายและ
แนวทางการป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เหมาะสม มี
การก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าของนโยบาย
และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจดัจ้างท่ี
ผู้ประกอบการต้องจัด
ให้มีตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓/
๕ และกฎหมายจัดซื้อ
จัดจ้างมาตรา ๑๙ 
โดยจะต้องมีการ
ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบและสร้าง
มาตรการป้องกันการ
จ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบโดย
ให้ผู้ประกอบการต้อง
จัดให้มีระบบการ
ควบคุมที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการจ่าย
สินบนตามคู่มือแนว
ทางการก าหนด
มาตรการการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมตาม
ประกาศของป.ป.ช. 
แต่หากการจดัซื้อจัด
จ้างมีมูลค่าสูง ขอให้
ผู้ประกอบการนั้นมี
มาตรการการป้องกัน
การจ่ายสินบนที่
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

เข้มข้นข้ึน เช่น ให้ยื่น
ขอการรับรอง
มาตรฐานจากโครงการ
แนวรว่มปฏิบตัิ 
(Collective Action 
Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือ
ให้ผ่านมาตรฐานสากล
การป้องกันการจ่าย
สินบน เช่น ISO 
37001 (ยึดเป็น
เป้าหมายหลัก)เพื่อให้
มีการประกอบธุรกิจที่
สุจรติ เน้นการแข่งขัน
ด้วยระบบกลไกตลาด 
ทั้งนี้ให้ภาครัฐจัดหา
สิทธิประโยชน์ในการ
เป็นคู่สญัญากับ
หน่วยงานรัฐให้แก่
บริษัทท่ีผ่านการ
รับรอง เช่น การวาง
หลักประกันการท า
สัญญากับหน่วยงานรัฐ 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

 ๒.๔ รัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกัน
ก าหนดบัญชีด า 
(Black List) ห้ามท า
ธุรกรรมกับภาครัฐ
ส าหรับบริษัท ห้างร้าน 
นิติบุคคลที่มี
พฤติกรรมใหส้ินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
สนับสนุนการทุจรติใน
ภาครัฐ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

3.  ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานภาครัฐอย่าง
มีประสิทธิผล 

๓.๑ จดัตั้งหน่วยงาน
กลางร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน 
เพื่ออ านวยความ
สะดวกและ  พัฒนา
บุคลากร 
(Facilitation Body) 
ที่มีคุณสมบัติและ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

สมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์อิสระ 
(Independent 
Observer) ให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ได้อย่างมีมาตรฐาน มี
ความรู้และ
กระบวนการอย่าง
เหมาะสมและแสวงหา
มาตรการการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
จากภาคประชาสังคม 
๓.๒ พัฒนาระบบ
สัญญาคุณธรรม 
(Integrity and 
Transparency) ให้มี
ประสิทธิผล และ
เสรมิสร้างจิตส านึก
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้ตระหนักและ
ร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการป้องกันและ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ปราบปรามการทุจริต 
โดยให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และภาค
ประชาสังคม เขา้มามี
ส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรม
ความซื่อตรงและความ
โปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment – ITA) 
ของหน่วยงานของรัฐ
อย่างกว้างขวาง 
 

ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๓.๓ ใหร้ัฐบาลจดัตั้ง
กองทุนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนมาตรการ
ป้องกันการทุจริตโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
อาทิ ข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity 
Pact) รวมถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

มาตรการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในหมวด ๒ การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต 

การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๓.๔ พัฒนาระบบการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ตรวจสอบภาครัฐตาม
หลักวิชาการ ด้วยการ
น ามาตรการจาก
ต่างประเทศ     มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบการใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓   ✓   
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

งบประมาณของรัฐให้
มีประสิทธิผลและ
คุ้มค่า โดยแสวงหา
ความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ 
๓.๕ โครงการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐโครงการใด
ที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชนหรืออาจเกดิ
ความไมโ่ปร่งใสใน
กระบวนการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐในโครงการ
ขนาดใหญ่ให้น า
หลักการของข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity 
Pact) หรือระบบ
ความโปร่งใสในงาน
ก่อสรา้ง (Construction 
Sector Transparency 
Initiative – Cost) ที่
ปราศจากการทุจริตมา
ใช้ตรวจสอบงาน
ก่อสร้างภาครัฐ โดย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

จัดให้มีการเปิดเผย
รายละเอียดมาตรฐาน
การก่อสร้างตาม
คุณลักษณะของ
โครงการที่คล้ายคลึง
และเทียบเคียงกันได้ 
เพื่อให้สามารถติดตาม
มาตรฐานการก่อสร้าง
โครงการที่ด าเนินการ
อยู่เป็นประจ าโดยให้
การก่อสร้างถนนท่ีมี
คุณภาพเป็นโครงการ     
น าร่องเพื่อให้
บุคคลภายนอกติดตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐและการ
ใช้เงินแผ่นดินอย่าง
โปร่งใส ท้ังนี้ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.๖ พัฒนาระบบการ
มีส่วนร่วมของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประชาชนเมื่อมีการ
ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานรัฐ ด้วยการ
ให้หน่วยงานรัฐที่รับ
เรื่องร้องเรียนมีการ
จัดการเรื่องร้องเรียนที่
เหมาะสม โดยก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ
หลังจากรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(Time to action) 
และมีการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนแบบมี
ระยะเวลาที่แน่นอน
(Response time) 
ตลอดจนให้หน่วยงาน
รัฐรายงานผลการ
ปรับปรุงและเปิดเผย
สถานะเรื่องร้องเรียน
บนดิจิตอล
แพลตฟอร์มให้
ประชาชนและ
สื่อมวลชนสามารถ
เข้าถึงและตดิตามเรื่อง

การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

667
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ร้องเรียนเพื่อมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานภาครัฐ 
และให้มีการก าหนด 
KPI วัดผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐในการ
แก้ไขเรื่องร้องเรยีนให้
เป็นตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินการของ
หน่วยงาน ตามที่
บัญญัตไิว้ใน 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 
๔๑ (๒) 
 

 ๓.๗ พฒันามาตรฐาน
การป้องกันการทุจรติ 
เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับ
และสามารถเป็นสมาชิก
ขององค์การ เพื่อความ
ร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
(Organization for 
Economic Co-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  

✓  ✓    
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50 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

operation and 
Development - 
OECD) ได ้

การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

4. ท าให้การให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องท่ี
น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 

๔.๑ จดัให้มีมาตรการ
กลไกส่งเสริมความ
ร่วมมือและรวมตัวของ
ภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ทัศนคติร่วมกันท่ีจะ
ปฏิเสธและรังเกียจ 
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    

 ๔.๒ ปรับปรุง
กระบวนการท างาน
ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ท าธุรกจิ
ดว้ยความรัฐผิดชอบ
ต่อสังคมและ ไม่ติดต่อ
ค้าขายกับบุคคลที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  

✓  ✓    

669



51 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ทุจริต เช่นเดยีวกับ
การรวมตัวของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่เรยีกว่า 
“โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการ
ทุจริต” โดยมี
มาตรการลงโทษทาง
กฎหมายกับผู้ฝา่ฝืน
ด้วย 

การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๓ พัฒนาแนวทาง
การก าหนดมาตรการ
ควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพื่อใช้ใน
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน ในการป้องกัน
การให้สินบนและการ
เรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข

✓   ✓   
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

รูปแบบ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๔.๔ จดัการรณรงคเ์พื่อ
รวมตัวกนัเปน็กลุม่พลัง
สรา้งข้อรังเกยีจทาง
สังคม (Social 
Sanction) ต่อบุคคลที่มี
พฤติกรรมทจุรติและ
ประพฤติมิชอบในทุก
รูปแบบตามหลักคดิ 
“เราไม่ คอรร์ัปชันและ
จะไมย่อมใหผู้้ใด    คอร์
รัปชัน” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
 

✓   ✓   

5.  ให้มีมาตรการที่เป็นไป
ได้ในการสืบหาและ
ก ากับดูแลการ
เคลื่อนย้ายข้าม
พรมแดนของตนซ่ึงเงิน

๕.๑ จัดให้มีระบบที่
ก าหนดข้อบังคับและมี
การควบคุมดูแลที่
ครอบคลมุโดยสมบรูณ์
ภายในรัฐของตน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

สดและตราสารเปลี่ยน
มือได้ 

ส าหรับธนาคารและ
สถาบันการเงินท่ีมิใช่
ธนาคาร รวมทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ให้บริการอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการในการ
เคลื่อนย้ายเงินหรือ
มูลค่า และในกรณีที่
เหมาะสม หน่วยงาน
อื่นๆ ที่มีความ
อ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ
การฟอกเงิน เพื่อ
ยับยั้งและสืบหาการ
ฟอกเงินทุกรูปแบบ 
โดยระบบดังกลา่วต้อง
เน้นที่ข้อก าหนดต่างๆ 
เกี่ยวกับหลักฐาน
แสดงตนของลูกค้า 
และในกรณีที่
เหมาะสม หลักฐาน
แสดงตนของเจ้าของ
บัญชีผู้รับประโยชน์ 
การเก็บรักษาบันทึก 

และวัฒนธรรม 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

และการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย 
๕.๒ ก าหนดวงเงินท่ี
ประชาชนซื้อ
อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งต้อง
แจ้งที่มาของเงินและ
การเสยีเงินได้ของเงิน
นั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
 

✓  ✓    

๕.๓ ก าหนดนโยบาย
และมาตรการในการ
ลดการใช้เงินสดในการ
ใช้จ่ายเงินของ
ประชาชนให้เหลือ
น้อยที่สุด และ
แสวงหามาตรการ
ป้องกันการเก็บเงินสด
จ านวนมากนอกระบบ
การเงินของประเทศ
โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายไปประเทศ
ที่มีข้อยกเว้นทางภาษี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

 ๕.๔ ก าหนดมาตรการ
ในการป้องกันการ
เคลื่อนย้ายเงินท่ีไมม่ี
วัตถุประสงค์เพื่อการ
ท าธุรกิจ โดยเฉพาะ
การเคลื่อนย้ายเงินไป
ประเทศท่ีไม่มรีะบบ
ป้องกันการฟอกเงินที่
มีประสิทธิภาพหรือ
การท าธุรกรรมอ า
พรางและก าหนด
วงเงินในการน าเงินสด
เข้า-ออกประเทศให้
เหลือเพียงการใช้
จ่ายเงินส่วนบุคคล
เท่านั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ  

✓  ✓    

๕.๕ ปรับปรุงหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน 
(Financial 
Intelligence Unit – 
FIU.) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางแห่งชาติใน
การรวบรวม วิเคราะห์ 
และเผยแพร่ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑:  
การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรับปรุงแก้ไข

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น 
ให้มีประสิทธิผลและ
รวดเร็ว และน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในทุก
รูปแบบ 
 

กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

๕.๖ พัฒนาระบบ
การเงินทาง
อิเล็คทรอนิกส์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อ
ลดการใช้เงินสดและ
รัฐสามารถควบคุมการ
เคลื่อนย้ายเงินตรา ท้ัง
ภายในและภายนอก
ประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    
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หมายเหตุ :๑ ประเด็นปฏริูปที่ต้องด าเนินการด่วน 

๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการป้องปราม (2). 
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึ้นใหม่ 
 1.1 กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญญตัิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ ภายใน ๑ ปีนับแต่รัฐธรรมนญูมผีลบังคับ 
2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม 
 2.1 ทบทวน/ปรับปรุง/ยกเลิก กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ 
ให้มีหลักการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามทีภ่าคประชาชนร้องขอในทุกกรณ ี
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 : ด้านการปราบปราม (ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติที่ : ๑.๒ ๓.๑ ๖.๓ ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรอืกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินมาตรการทาง
วินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการ
ทางกฎหมายต่อ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดที่ถูก
กล่าวหาหรือพบเหตุอัน
ควรสงสยัว่าประพฤติมิ
ชอบ หรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด 

๑.๑ พัฒนาขีด
ความสามารถนิติกร
ของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีขีดความสามารถ
ในการด าเนินการใน
ระบบไต่สวนกรณีที่
เจ้าพนักงานของรัฐ
ของหน่วยกระท าผิด
หรือฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมหรือกระท า
ผิดวินัยอย่างมี
ประสิทธิผล และ
ปฎิบัติหน้าท่ีอย่างมือ
อาชีพ เป็นกลาง ไม่
เลือกปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๑.๒ เมื่อมีข้าราชการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน
จริยธรรมหรือกระท า
ผิดวินัย หัวหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 

✓  ✓     
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

หน่วยงานของรัฐต้อง
ตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน ๗ วันท าการ 
โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน 
หากมีความจ าเป็น
สามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 
๒ ครั้งๆ ละ ๑๕ วัน 
โดยระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ๑.๓ กรณีที่เป็นการผดิ
วินัยร้ายแรง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน ๗ วัน
ท าการ โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จใน ๖๐ วัน
หลังจากรับทราบค าสั่ง
แล้วรายงานให้ ป.ป.ช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ทราบ พร้อมรายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริง 
หากมีความจ าเป็น
สามารถขอขยาย
ระยะเวลา  ได้อีกไม่
เกิน ๒ ครั้งๆ ละ ๓๐ 
วัน 

 ๑.๔ กรณีที่หัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐ รู้
เห็นเป็นใจหรือเป็นผู้
ถูกกล่าวหาในกรณี
ทุจริต    หรือ
ประพฤติมิชอบ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีทันท ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๑.๕. หัวหน้าส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ ประกาศ
เจตนารมณ์ให้การ
รักษามาตรฐานวินัย
ของบุคลากรในสังกัด 
เป็นวาระส าคัญ 
“สัญญาประชาคม” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ขององค์กรที่บุคลากร
ทุกคนต้องยึดมั่น 
ยึดถือ และให้ทุกส่วน
ราชการจัดใหม้ีการ
เสรมิสร้างวินัยและ
ปฏิบัติตามวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง
เคร่งครดั 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๖ ให้มีกฎหมายว่า
ด้วยวินัยผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 
และบุคลากรในองค์กร
อิสระ รวมถึงองค์กร
ตุลากร และหัวหนา้
หน่วยงานของรัฐ โดย
พึงประพฤติปฏิบัตติน
ตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงผู้บริหารพรรค
การเมืองและองค์กร
อิสระต่างๆ ควร
ประกาศเจตจ านงที่จะ
ยึดมั่นในการรักษา
เกียรตภิูมิแห่งสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ของตน ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและ
จรรยาวิชาชีพอย่าง
แท้จริง 
 

2. เร่งรัดผลกัดันให้เกิด
การใช้หลกันิติบุคคล
ของรฐั เพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบและมี
อ านาจในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑ ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้หลัก
ความเป็นนิติบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

 ๒..๒ ช้ีแจงท าความ
เข้าใจในการใช้หลัก
ความเป็นนิติบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่าง
เคร่งครดัของหัวหน้า
ส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
๒.๓ ติดตามและจัดท า
รายงานกรณีมีการ
กระท าทุจรติของ
หัวหน้าส่วนราชการที่
ต้องใช้อ านาจ
บริหารงานบุคคลของ
รัฐของผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการ
เหนือบคุคลผู้นั้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓ ✓ 

3. ให้มีกฎหมายก าหนด
ความผิดจากการ
กระท าโดยเจตนาของ
เจ้าพนักงานของรัฐที่
ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้
อ านาจโดยมิชอบ และ
การร่ ารวยผิดปกติท่ี
ชัดเจน เพ่ือความ
รวดเร็วในการไต่สวน
และเป็นไป     ตาม
มาตรฐานสากล

๓.๑ จัดท ากฎหมายว่า
ด้วยความผิดกรณีการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม 
(ด าเนินการแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓ ✓ 
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

(ตอบสนองการอนุวัติ
การตาม UNCAC 
2003) 

 ๓.๒ จดัท ากฎหมายว่า
ด้วยการยักยอก การ
เบียดบัง หรือการยัก
ย้ายถ่ายเททรัพยส์ิน
โดย เจ้าพนักงานของ
รัฐ (ร่าง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองติดตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
คืนจากการทุจรติ อยู่
ในระหว่างการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

 ๓.๓ จัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและใช้
อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น 
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประโยชน์อันมิชอบ อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.๔ จัดท ากฎหมายว่า
ด้วยการเรี่ยไร การรบั
ของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และการร่ ารวย
ผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓ ✓ 

๓.๕ ปรับปรุง
กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินให้ครอบคลุมมิติ
ของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ยุยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  

✓ ✓ 

684



66 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

และประพฤติมิชอบ การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ๓.๖ จดัท ากฎหมายว่า
ด้วยการขัดขวาง
กระบวนการยตุิธรรม
ในคดีการทุจรติและ
ประพฤติ มิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

 ๓.๗ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

จริยธรรมและการ
รักษามาตรฐานวินัย
ข้าราชการ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
(ยกเว้นบุคลากรเหล่า
ทัพและบุคลากรใน
สังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และ
ข้าราชการการเมือง 
ให้ใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน
บุคคลตามที่กฎหมาย
ก าหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะ) ที่ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัตไิด้จริง 
โดยก าหนดสภาพ
บังคับ ความรับผดิ 
ตลอดจนขั้นตอนการ
พิจารณาและ
กระบวนการลงโทษท่ี
รวดเร็วและชัดเจน 
 

อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

686
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

 ๓.๘ พัฒนาขีด
ความสามารถนิติกร
ของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีขีดความสามารถ
ในการสืบสวน
สอบสวน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รวมถึงการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดถูกกล่าวหาว่า
กระท าการทุจริต หรือ
ฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมหรือกระท า
ผิดวินัย ให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีใ่นการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
และรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์ความบริสุทธ์ิ
หรือความผิดตาม    

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ข้อกล่าวหาได้อย่างมือ
อาชีพ 

4. ให้มีการผนึกพลังความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและหน่วยงาน
ตรวจสอบของรฐัใน
การปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยลดการ
กระท าผิดวินัยด้วยการ
เฝ้าระวังจากทุกภาค
ส่วน และมีกลไก
รองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนด้วย 

๔.๑ ด าเนินมาตรการ
ทางแพ่งและทาง
ปกครองเท่าที่อาจ
จ าเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของสมุดบัญชี บันทึก 
รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายจ่ายและรายรับ
ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๔.๒ ด าเนินมาตรการ
ในการป้องกันการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน เพิ่มพูน
มาตรฐานทางบญัชี
และการสอบบัญชีใน
ภาคเอกชนและใน
กรณีที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๓ จดัให้มี
คณะกรรมการ
ประสานงาน 
(Clearing House) 
ระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ เพื่อ
ร่วมกันท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับดูแล 
และตดิตาม
ประเมินผล เพื่อ
ก าหนดมาตรการ
แนวทางที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ภายใต้รูปแบบการบรู
ณาการร่วมกันให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

 ๔.๔ จดัให้มีหลักสตูร
การศึกษาร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐด้านนิติการระดับ
ช านาญการและ
ช านาญการพิเศษ 
เพื่อให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ท างาน
ด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร่วมกัน และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๔.๕ ด าเนินมาตรการ
เพื่อเสรมิสร้างความมี
คุณธรรมและป้องกัน
โอกาสในการทุจริตใน
หมู่ข้าราชการฝ่ายตุลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

การและฝ่ายอัยการ 
อาจรวมถึงกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับความ
ประพฤติของ
ข้าราชการฝ่ายตลุา
การและฝ่ายอัยการ 
ทั้งนี้ โดยเป็นไปตาม
หลักการพื้นฐานของ
ระบบกฎหมายของรัฐ
นั้นและไม่
กระทบกระเทือนต่อ
ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ๔.๖ ด าเนินมาตรการ
ในการป้องกันการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชนเพิ่มพูน
มาตรฐานทางบญัชี
และการสอบบัญชีใน
ภาคเอกชนและใน
กรณีที่เหมาะสม จัด
ให้มีการลงโทษทาง
แพ่ง ทางปกครอง 
หรือทางอาญาที่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง

✓  ✓    

691



73 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประสิทธิผล ได้สดัส่วน 
และเป็นการห้ามปราม
ยับยั้งการทุจรติ 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เคยถูกด าเนินการ
ทางวินัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต ให้มผีลต่อ
การพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ายด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

5. กรณีที่หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรฐั ละเลย ละเว้น 
รู้เห็นเป็นใจ หรือมี
สถานะเป็นผู้ถูก
กล่าวหาในกรณีทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยแจ้งให้ผู้มี

๕.๑ ผลักดันให้มีการ
ก าหนดกลไก 
มาตรการทาง
กฎหมายที่ชัดเจนใน
คัดกรอง หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ท่ีละเลย ละ
เว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือ 
มีสถานะเป็นผู้ถูก
กล่าวหา และบังคับใช้
การด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลง

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

อ านาจในการแต่งต้ัง
หรือถอดถอนใช้อ านาจ
ทางปกครอง (ย้าย/พัก
ราชการ/พ้นจาก
ราชการ) ทันที 

 
 

 

ระหว่างประเทศ 

6. การกวดขันวินัยให้มี
ประสิทธิผลทางปฏิบัติ 

๖.๑ รวดเร็ว  
-  การก าหนดเวลาใน
การด าเนินการให้
รวดเร็ว หากไม่แล้ว
เสร็จให้ถือเป็นความ
บกพร่องของ
ผู้บังคับบัญชา  
-  บังคับใช้มาตรการ
ทางแพ่งและทาง
ปกครองด้วยความ
รวดเร็ว เท่าที่อาจ
จ าเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของสมุดบัญชี บันทึก 
รายงานการเงิน หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับรายจ่ายและรายรับ
ของรัฐ และเพื่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ป้องกันการปลอม
แปลงเอกสารดังกล่าว 
 

 ๖.๒ เด็ดขาด  
-  หากพบเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าความผิด
ต้องด าเนินการลงโทษ
ทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด  
-  หากพบว่าเป็น
ความผิดวินยัร้ายแรง
หรือหากอยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ต่อไป
จะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
ให้ใช้มาตรการสั่งให้
พ้นจากหน้าท่ี พักงาน 
หรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
-  กรณีเป็นผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง
หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ ใหส้ร้าง
กลไก เพื่อตดิตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

พฤติการณ์ เปดิเผย
ข้อมูล และด าเนินการ
ทันที หากปรากฏว่ามี
มูลให้พักการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

 ๖.๓ เป็นธรรม  
-  หากมีการร้องขอ
ความเป็นธรรมให้
ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเงื่อนเวลา
ที่ก าหนดและแจ้งให้ผู้
ร้องทราบทันท ีพร้อม
รายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และเป็นข้อมลูหรือ
ด าเนินการต่อไป 
-  หากพบว่าเป็นกรณี
ที่ไม่พบพฤติการณ์ว่า
เป็นผู้กระท าความผิด
ก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณะทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    
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หมายเหตุ :  ๑ ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการด่วน 
๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ  

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการปราบปราม  
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึ้นใหม่ 
 (๑)  ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลากร และหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
 (๒) จัดท ากฎหมายว่าด้วยความผดิกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติ) 
 (๓) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน
จากการทุจริต อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 (๔) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ 
 (๕) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 (๖) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม 
 (๑)  ปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 3 : ด้านการปราบปราม (2) (ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่ : ๑.๒ ๖.๓ ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยตุิธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมลู ฟ้องศาล พิพากษา)ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด 
เป็นธรรมเสมอภาคโดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรดัการติดตามน าทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มกีฎหมายทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญตัิเพิ่มเติม 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1. ออกแบบกระบวนการ
บริหารคดีใหม่ ให้มี
ขั้นตอนเท่าท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว 

๑.๑ จดัให้มีประมวล
ความประพฤติ (Code 
of Conducts) ของ
เจ้าพนักงานของรัฐ
ประเภทต่างๆ ที่
ก าหนดการกระท าผดิ
ที่เช่ือมโยงระหว่าง
ความผิดทางจริยธรรม 
ความผิดวินยั และ
ความผิดกฎหมาย
อย่างชัดเจนในรูปแบบ
ของให้กระท าและ
ไม่ให้กระท า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๑.๒ จดัให้มีกฎหมาย
วิธีการด าเนินการด้าน
วินัยของเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  

✓  ✓     
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๓ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจัดท าคู่มือ
การปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข รวมถึง
ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพเกิด
ความรวดเร็ว สุจริต 
และเที่ยงธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓   ✓   

 ๑.๔ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ด าเนินการกรณี
ประพฤติมิชอบกับ
หัวหน้าหน่วยงานของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

รัฐ การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๕ ก าหนดแนวทาง
ในการประสานคดีกับ
อัยการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
เร่งรัดคดีให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

2. จัดท าและบูรณาการ
โครงข่ายฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ของทุกหน่วยงาน 

๒.๑ ป.ป.ช.จดัตั้ง
หน่วยงานบริหารคด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๒.๒ จดัท าสื่อ
สาธารณะเปิดเผย
ความคืบหน้าของเรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ร้องเรียนและการ
ด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๒.๓ ประสานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท าสรุปผลของ
คดีและข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปดิเผยต่อ
สาธารณะ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

1. เร่งรัดติดตามน า
ทรัพย์สินที่เกิดจากการ
กระท าผิดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ตก

๓.๑ พิจารณาตรา
กฎหมายก าหนด
เงื่อนไขในการประกัน
ตัวผู้ต้องหาคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

เป็นของแผ่นดิน เป็นการควบคมุตัวใน
สถานท่ีที่เหมาะสม 
(House Arrest) 
รวมถึงมาตรการ
ป้องกันผู้ถูกกล่าวหา
หลบหนีออกนอก
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๓.๒ พิจารณาใช้
กฎหมายฟอกเงิน
อายัดทรัพยส์ินของ
ผู้กระท าผิด และให้น า
หลักฐานการไดม้าซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นตาม
กฎหมายและ
ความชอบธรรมเพื่อรับ
คืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๓.๓ ใช้มาตรการ
ตรวจสอบทางภาษี
รายได้ส าหรับผู้ถูก
กล่าวหาคดีทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกรงกลัวไม่ก่อ
คดีที่ท าให้รัฐเสียหาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
๓.๔ ก าหนดความผิด
ของนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคดีทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และผู้
ร่วมกระท าความผดิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

 ๓.๕ การก าหนดใหม้ี
กฎหมายเพื่อบังคับต่อ
นิติกรรมหรือสัญญาที่
มีการทุจรติให้เป็น
โมฆะ (อนุวัติการตาม
บทบัญญัติข้อ ๓๔ 
จากอนุสัญญา 
UNCAC) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๓ .๖ ก าหนดกฎหมาย
เอาผิดกรณีการ
เตรียมการกระท า
ความผิดทีเ่กี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Conspiracy Law) 
ตามอนุสญัญา 
UNCAC  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบงัคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

2. ยกระดับการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการ
เฝ้าระวัง และแจ้ง
เบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระท าทุจริตโดย
ทุกช่องทาง รวมท้ัง

๔.๑ หน่วยงานของรัฐ
ที่รับแจ้งเบาะแสหรือ
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้าน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ  มิชอบ 
ต้องให้ความคุ้มครองผู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

การฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรฐัที่ไม่ท าตาม
อ านาจหน้าท่ีที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ้

แจ้งเบาะแส โดย
ปกปิดช่ือและที่อยู่ของ   
ผู้แจ้งเบาะแสและ
พยานในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็น
ความลับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๒ พัฒนาองค์กรที่
รับผิดชอบการ
คุ้มครองพยานและผู้
แจ้งเบาะแส ให้
สามารถปฏิบัตภิารกจิ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๔.๓ พิจารณาตรา
กฎหมายป้องกันการ
ฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส 
โดยน าแนวคดิของ 
Anti-Slapp Law มา
ประยุกต์ใช้ รวมถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

บทบัญญัติหา้ม
หน่วยงานของรัฐที่ถูก
ร้องเรียนฟ้อง  ผู้แจ้ง
เบาะแส และการห้าม
หน่วยงานของรัฐผู้ถูก
กล่าวหาฟ้อง
ประชาชนท่ีแจ้ง
เบาะแส หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มี
หน้าท่ีแสวงหา
ข้อเท็จจริง ไตส่วนข้อ
กล่าวหาจนกว่าการ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเสรจ็สิ้น 

การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๔ จดัให้มีระบบ
ค่าตอบแทนและ
ชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้แจ้งเบาะแสและ
องค์กรเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (อาจ
พิจารณาเป็นร้อยละ
ของค่าเสียหายทีร่ัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ได้รับคืน) ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ก็
ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

5.1 มหีน่วยงาน
รับผิดชอบการอนุวัติ
การและการ
ด าเนินการตาม
อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจรติ 
(UNCAC..2003) 
และการเตรียมการเข้า
เป็นสมาชิก OECD. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๕.๒ เร่งรัดการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤต ิ
มิชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม 
กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) 

ส่งผล
* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

5.3 เร่งรัดการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับให้
การพยายามกระท า
ความผิด  
การเตรียมการกระท า
ความผิดฐานทุจริต 
(Conspiracy 
Theory) เป็นความผิด
ทางอาญา (ข้อ 27 
UNCAC) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑:  
การปรบัเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓   ✓   

หมายเหตุ :  ๑ ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการด่วน 
๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการป้องปราม (2). 
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึน้ใหม่ 
 (๑) จัดให้มีกฎหมายวิธีการด าเนินการด้านวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 (๒) พิจารณาตรากฎหมายก าหนดเง่ือนไขในการประกันตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นการควบคุมตัวในสถานท่ีที่เหมาะสม (House Arrest) 
 (3) พิจารณาตรากฎหมายป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้งเบาะแส โดยน าแนวคิดของ Anti-Slapp Law มาประยุกต์ใช้ รวมถึงบทบัญญัติห้ามหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนฟ้องผู้

แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้ถูกกล่าวหาฟ้องประชาชนที่แจ้งเบาะแส หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวนข้อกล่าวห าจนกว่าการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เสร็จสิ้น 

 (4) การก าหนดให้มีกฎหมายเพื่อบังคับต่อนิติกรรมหรือสัญญาที่มีการทุจริตให้เป็นโมฆะ (จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ ของอนุสัญญา UNCAC) 
 (5) ก าหนดกฎหมายเอาผิดกรณีการเตรียมการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (Conspiracy Law) 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดมิ 
 (๑) พิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินอายัดทรัพย์สินของผู้กระท าผิด และให้น าหลักฐานการได้มาซึงทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน 
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ประเด็นปฏิรูป ที่ 4 : ด้านการบริหารจัดการ (ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติที่ : ๑.๒ ๖.๓  ๖.๖) 
ผลอันพึงประสงค์ : ให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

1.  ปรับปรุงกลไกที่
เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของทุกภาคส่วน 

๑.๑. ให้มี
คณะกรรมการ
ประสานนโยบาย
ระดับสูงท่ีประกอบไป
ด้วยผู้น าฝ่ายบริหาร 
ผู้น าองค์กรที่ท า
หน้าท่ีตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐและผู้น า
ภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
เพ่ือบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

2.  ปรับปรุงกลไกการ
ประสานการขับเคลื่อน 
นโยบายและ

๒.๑ ปรับปรุงกลไก
ประสานขับเคลื่อน
นโยบาย และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ยุทธศาสตร์ โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนประสานการ
บริหารกับส่วน
ประสานการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรฐั 

ยุทธศาสตร์ในฝ่าย
บริหาร 
 

พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๒.๒ การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อปรับปรุง 
โครงสร้างและอ านาจ
หน้าท่ีของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต(ศปท.) ในทุก
ระดับ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๒.๓ ก าหนดกลไก
ประสานการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ขับเคลื่อน นโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
ปราบปรามการทุจริต 
โดยมี ผู้แทนฝ่าย
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ และผู้แทน
หน่วยงานในฝ่าย
บริหารที่บังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
(Clearing House) 

การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๒.๔ จดัให้มี
คณะท างานประสาน
คดีในส านักงาน 
ป.ป.ช. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

๒.๕ ใหส้ านักงาน 
ป.ป.ท. รวบรวมผล
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม

✓  ✓    

711



93 
 

กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

ประสานนโยบายและ
คณะท างานประสาน
คดี และเสนอแนะการ
ปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

3. จัดต้ังสถาบันการสร้าง
เสริมสมรรรถนะด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
(Anti-Corruption 
Capacity 
BuildingInstitute) 

3.1 ผลักดันให้มี
กฎหมายการจัดตั้ง
สถาบันฯ เป็นการ
เฉพาะ (ระดบั พ.ร.บ.
ให้มีสภาพนิติบุคคล) 
(คล้ายคลึงกับ สสส.) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

4.  การสร้างเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต

๔.๑ ทบทวนบทบาท
หน้าท่ีในการเป็น
เจ้าภาพหลักตาม
พันธกรณีต่างๆ ว่า 
การด าเนินการ ควร
มอบรัฐบาล โดย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

และประพฤติ มิชอบ
และปฏิบัติตาม
อนุสัญญา 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็น
เจ้าภาพหลัก ในการ
อนุวัติการให้เป็นไป
ตามพันธกรณีดังกล่าว
โดยเร่งด่วน 
 

การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๒ ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการตาม
อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจรติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๖:  
การปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

✓  ✓    

๔.๓ ให้หน่วยงานตาม
กระบวนการยตุิธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคดี
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบน าข้อก าหนดใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 

✓  ✓    
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กิจกรรม/พันธกิจ กิจกรรมย่อย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย) 

ส่งผลต่อ 
ผลอันพึงประสงค ์

ลักษณะของกจิกรรม กรณีทับซ้อนกับ 
ปฏิรูปด้านอื่น  
(ระบุด้าน) ส่งผล* 

(/ ) 
ไม่ส่งผล เพราะ... ๑ ๒ ๓ 

อนุสัญญาฯ ไปก าหนด
ในหลักการปฏบิัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๔ ใหส้ านักงาน
เลขาธิการ ป.ป.ช. 
แจ้งข้อมูลการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีต่อ
สหประชาชาติ และ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประเทศต่างๆ ทราบ 
รวมถึงประสานงาน
และก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี 
หากมีปัญหา
ข้อขัดข้องให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการตามข้อ 
๔.๑ เพื่อหาหนทาง
แก้ไข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒:  
การพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
อื่นๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๓:  
การปรบัปรุงบทบาท 
ภารกจิ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ 

✓  ✓    

หมายเหตุ :  ๑ ประเด็นปฏิรูปท่ีตอ้งด าเนินการด่วน 
๒ ประเด็นปฏริูปที่เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการ (อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
๓ ประเด็นมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามภารกิจปกติ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็นปฏิรูป ที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการ 
1. กฎหมายที่ควรมีการก าหนดขึน้ใหม่ 
 1.1 กฎหมายการจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะ (ระดับพระราชบัญญัติ/ให้มีสภาพนิติบุคคล) 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดมิ 
 2.1 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรบัปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 
 

715



 

 
ส่วนที่ 2  

ข้อเสนอการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย 
ที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

และ ขอ้เสนอการจัดตั้งและปรับเปลี่ยนองค์กร/
หน่วยงานใหม ่
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 
 รัฐบาลควรสนับสนุนให้ออก

พระราชบัญญัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

ควรจัดให้มีสถาบันหรือองค์กรคลัง
ปัญญากลาง (Think Tank) เพื่อ
ท าหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และ
สร้ างสรรค์สติปัญญาเพื่ อ เป็น
ข้อเสนอในการปฏิรูปและพัฒนา
การเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองทุก  
5  ปี 

ยกระดับส านักงบประมาณของ
รัฐสภาให้เป็นหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลของประธาน
รัฐสภาเช่นเดียวกับสถาบัน
พระปกเกลา้เพื่อสนับสนุนฝ่าย
นิติบัญญตัิให้สามารถติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาลใหเ้ป็นไป
อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 1 : บริการ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการ
ให้บริการประชาชนสู่การ
บริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ
ถูกลง  
 แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

กับการอนุมัติอนุญาตใน
ภาครัฐเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
แนวปฏิบัติต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ   
การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  ประเด็นปฏิรปูท่ี 1 : บริการ
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มสมรรถนะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการ
ตอบสนองต่อประชาชน ใน
สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยกระดับ “กองบังคับการ 
191” ขึ้นเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 2 : ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล 
 ปรับปรุงกฎหมายให้

หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัลไปใช้ในการ
พัฒนา และให้บริการแบบ
ดิจิทัล 

  ประเด็นปฏิรปูท่ี 2 : ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทลั 

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน 

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Government Data 

Analytic Center) โดย
ยกระดับส านักงานสถติิ
แหง่ชาติเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นศูนย์ข้อมลูกลาง
ภาครัฐ 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 3 : 
โครงสร้างภาครัฐกะทัดรดั 
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน
มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรา้งความ
เข้มแข็งของการบริหาร

 
 จัดท าร่างพรบ.ปฏิรูป
ระบบราชการ 

 ประเด็นปฏิรปูท่ี 3 : 
โครงสร้างภาครัฐกะทัดรดั 
ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน
มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารงานของรัฐ 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

จัดการเชิงพื้นที ่
 ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการใน
ภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบบรหิาร
ราชการแผ่นดินให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป   
 ปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 น าร่องรูปแบบกระทรวง/
กรมพันธุ์ใหม่ที่มุ่งเน้น  
High Performance  
พ.ศ. 2561 :  น าร่อง 4 กรม 
ได้แก่ สศช./ส านักงาน 
ก.พ./ส านักงาน ก.พ.ร./
ส านักงบประมาณ 

 การปฏิรปูระบบราชการ 
(Government Reform) โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ 
(Sandbox) 

กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและสรา้งความ
เข้มแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ 
 การปฏิรปูโครงสร้าง และ

ระบบการบริหารราชการ
ของส่วนราชการในภูมภิาค
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงพื้นที่ 

 จังหวัดที่มีความคล่องตัวใน
การบริหารระบบงาน 
ระบบเงิน และระบบ
ก าลังคน (จังหวัดพันธ์ุใหม่ 
: High Performance 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งปรับจ านวน
และขนาดของท้องถิ่นให้มี
ความเหมาะสม 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 4 : ก าลังคน
ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม
และมสีมรรถนะสูง พร้อม

  ประเด็นปฏิรปูท่ี 4 : ก าลังคน
ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม
และมสีมรรถนะสูง พร้อม
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบราชการ
ประเภทต่างๆ และ
กฎหมายว่าด้วยการบริหาร  
งานบุคคลภาครัฐ 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยระบบงบประมาณ 
เพื่อให้มีการก าหนด
เป้าหมายหรือเพดาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ภาครัฐ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ลดขนาด
ก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลภาครัฐที่มผีลผูกพัน
ภาระงบประมาณในระยะ
ยาว 
 พัฒนากลไกและจัดตั้ง

คณะกรรมการแห่งชาต ิ
ว่าด้วยก าลังคนและ
ค่าตอบแทนภาครัฐ (Public 
Workforce Policy and 
Remuneration Tribunal) 
เพื่อให้การบริหาร
อัตราก าลังและการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความจ าเป็น
ในแต่ละวิชาชีพ และ
เทียบเคียงได้ใน
ตลาดแรงงาน 

ประเด็นปฏิรปูท่ี 5 : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี 
คนเกง่ ไว้ในภาครัฐได ้
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบราชการ
ประเภทต่างๆ และ
กฎหมายว่าด้วยการบริหาร  
งานบุคคลภาครัฐ 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ว่าด้วยระบบงบประมาณ 
เพื่อให้มีการก าหนด
เป้าหมายหรือเพดาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ภาครัฐ 

  ประเด็นปฏิรปูท่ี 5 : ระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถ
ดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี 
คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได ้
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคณุธรรมแห่งชาติ 
ส าหรับบคุลากรภาครัฐ  
(ในฝ่ายบริหาร) เพื่อให้
ครอบคลมุบุคลากรทุก
ประเภท 
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

1. มีกลไกทางกฎหมายใน
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ตรวจสอบผู้ประกอบการที่
ยังไม่เข้ามาในระบบภาษี
หรือมีแนวโน้มหลีกเลี่ ยง
ภ า ษี  ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ภ า ษี ที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
และสร้างฐานข้อมูล 

ผู้เสียภาษีท่ีถูกต้อง 

1 .  คณะกรรมการ พัฒนา
กฎหมายด าเนินการจัดท าและ
เสนอร่ า งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท า
ร่างกฎหมาย พ.ศ. . . . .  ต่อ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี พิ จ า ร ณ า
เห็นชอบ และเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
เป็นเรื่ องด่วนให้แล้ ว เสร็จ
โ ด ย เ ร็ ว  โ ด ย ใ ห้ ถื อ เ ป็ น
ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ก า ร ป ฏิ รู ป
ประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

 1 .  โ อ น ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (คปก.) มา
จัดตั้งเป็น “ส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ทบทวนกฎหมายที่
ล้ า ส มั ย ห รื อ ส ร้ า ง
ภาระแก่ประชาชน” 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ทบทวนกฎหมายที่
ล้ า ส มั ย ห รื อ ส ร้ า ง
ภาระแก่ประชาชน” 

(คทส.) 
2 .  พิ จ า ร ณ า ใ ห้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีอย่างเป็น
ธรรม โดยก าหนดสิทธิหัก
ลดหย่อนและยกเว้นภาษีที่
ไม่เอ้ือผู้มีรายได้สูงและช่วย
บรร เทาภาร ะ ให้ กั บผู้ มี
รายได้ต่ า 

2. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ในเรื่องระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การก าหนด
กรอบการ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
เจ้าหน้าที่  และการก าหนด
โทษทางอาญา เพ่ือใช้ เป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ย ก ร่ า ง
กฎหมายหรือทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีผล
ใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับ
เป้ า หมายของก ารปฏิ รู ป
ประเทศด้านกฎหมายตาม
มาตรา 258  ค .  ( 1 )  และ
หลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

3. ก าหนดกรอบการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

เท่าที่จ าเป็นต่อการแข่งขัน
ของประเทศและที่มีความ
ชัดเจน 

3. จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
ทบทวนกฎหมายที่ล้ าสมัย
หรือสร้างภาระแก่ประชาชน 
เ พ่ือก าหนดให้มีการจัดตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท บ ท ว น
กฎหมายที่ล้าสมัยหรือสร้าง
ภาระแก่ประชาชน” (คทส.) 
เพ่ือท าหน้าที่ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของ
กฎหมายและเสนอแนะให้
ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 
หมดความจ า เป็น  หรื อไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์  
( 2 )  ย ก เลิ กห รื อป รั บปรุ ง
กฎหมายที่สร้างภาระ หรือ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและ
ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน  
( 3 )  ย ก เลิ กห รื อป รั บปรุ ง
กฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อ
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ห รื อ ก า ร
ประกอบอาชีพของประชาชน 
โดยเฉพาะกฎหมายที่ก าหนด
ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ข อ อนุ มั ติ 
อนุญาต ฯลฯ ซึ่ งท าให้ เกิด
ต้ น ทุ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินการ 

  

4. พิจารณาจัดท ากฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดให้เงิน
หรือทรัพย์สินของประชาชน
ที่ ต ก ค้ า ง ใ น ค ว า ม
ครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนที่ไม่
มีผู้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาใช้
เ พ่ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
สนับสนุนการด าเนินการ

4 .  ใ ห้ ก ร ะทร ว ง ก า รคลั ง
พิจารณาตรากฎหมายนิรโทษ
กรรมภาษี โดยไม่ตรวจภาษี
ย้ อนหลั งส าหรับ  SMEsเ พ่ื อ
สร้างแรงจูงใจให้ SMEs มีการ
ปรับโครงสร้างทางภาษีและ
การท าบัญชีให้ถูกต้องและมี
มาตรฐาน 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

5. พิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมในการด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการขายฝากเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ
ธุรกรรมการขายฝากหรือ
การก าหนดสินไถ่ท่ีไม่เป็น
ธรรม 

5. พิจารณาจัดท ากฎหมาย
เพ่ือรองรับการเสนอและตรวจ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ที่
จะต้องตราขึน้ตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเ พ่ือรองรับการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย หรือการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การจัดท าและพิจารณา
ร่างกฎหมายที่มีความส าคัญ
สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วตามกรอบเวลาและ
ความจ าเป็นของสถานการณ ์

  

6. พิจารณาผลักดันและ
พัฒนากฎหมายเพ่ือส่งเสริม
วิสาหกิจ เ พ่ือสั งคม โดย
สร้างกลไกให้ เกิดการท า
ธุรกิจซึ่งมีการกระจายผล
ก าไรกลับสู่สังคมหรือชุมชน 

6. ให้ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายและผล
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สภานิติ
บัญญั ติ แห่ ง ชาติ พิ จ า รณา
เห็นชอบเป็นเรื่องด่วนให้แล้ว
เสร็จ โดยถือเป็นกฎหมายเพ่ือ
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 

  

7 .  พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้ ง ร ะ บบ  โ ดย ให้ มี ก า ร
ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริ โภคในปัจจุบัน และ
จัดท า กฎหมายขึ้นใหม่เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมิ

7. จัดให้มีร่างระเบียบส านัก
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ม ติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ที่ เ ป็ น ก า ร
ก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ
และวิธีการในการรวบรวม
และจั ดท า ฐ านข้ อมู ลของ
หน่ วยงานของรั ฐ  เ พ่ื อ ให้
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการ และป้องกัน
กา รตั้ ง ร า คาสิ นค้ า แล ะ
ค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก ากับดูแล
การคิดค่าธรรมเนียมของ
ธ น า ค า ร  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ธุ รกรรมทางการ เงินที่ มี
ลักษณะคล้ายกัน และการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม รวมถึงการ
จัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับ
และก ากับดูแลการซื้อขาย
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ผ่ า น
อินเทอร์เน็ตและร้านค้าที่ไม่
มีสถานประกอบการเป็น
หลักแหล่งและมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
หลั ง การขายสิ นค้ าและ
บริการในลักษณะดังกล่าว 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ท า
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
มีความสอดคล้องและเป็นไป
ใน รู ป แบ บ เ ดี ย ว กั น  โ ด ย
จะต้องก าหนดให้ส่งข้อมูลให้
ส านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นผู้รวบรวมต่อไป 

8. ก าหนดให้มีกลไกส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น โ ด ย อ า ศั ย
มาตรการทางภาษีอากร
รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษานโยบายภาษีอากร
แห่งชาติ 

8. จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
จัดท าประมวลกฎหมาย เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวทางในการจัดท า
ประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันและอนุ
บัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้
ใ น ที่ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ เ ส น อ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี พิ จ า ร ณ า
เห็นชอบ และเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
เป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วโดยให้ถือเป็นกฎหมาย
เ พ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

9 .  พิ จ า รณาศึ กษ าแนว
ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมพ.ศ. 2543 เพ่ือให้
มี การบู รณาการอ านาจ
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

9. ให้กระทรวงยุติธรรมเสนอ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี พิ จ า ร ณ า
เ ห็ น ช อ บ ก า ร ก า ห น ด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยก าหนด ให้
ภารกิจในการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนเป็น
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 
(ส านักงานยุติธรรมจังหวัด) 
และกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์
ด ารงธรรม) โดยประสานงาน
การด า เนินการร่ วมกันกับ
ส านักงานอัยการสูงสุดโดย
ต้องด าเนินการในรูปแบบที่
ทั่วถึงและสามารถเข้าใจได้
ง่าย 
 

  

10. ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาก าหนดนโยบาย/
มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือ
จูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มี
การค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศในรูปของ
บริษัทประชารัฐวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมที่มีกลไกกฎหมาย
ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัท
ร่วมลงทุน (Venture Capital) 

และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High 

Net Worth) ส าหรับการลงทุน
ใน SMEs 
 

1 0 .  ใ ห้ มี ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือก าหนดให้หน่วยงานของ
รั ฐ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี
ฐานข้อมูลกลางในเรื่องต่างๆ 
ที่เป็นมาตรฐานและสามารถ
ใช้ในการอ้างอิงได้อย่างเป็น
ท า ง ก า ร  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ก า ร
ด า เนินการให้มีฐานข้อมูล
ทางด้านกฎหมายที่จะต้อง
สามารถเชื่อมต่อกันได้ 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

11. ให้กระทรวงการคลัง
เ ส น อ ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ขย าย
กิจการไปต่างประเทศแก่
กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการ
เติบโตสูง เช่น ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลของบริษัท 
ที่ อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น ใ น
ต่างประเทศ การอนุญาตให้
น าค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
และศึกษาความเป็นไปได้ใน
ก า ร อ อ ก ไ ป ล ง ทุ น ม า
ลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่า 
เป็นต้น 

11. มีกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย 

  

12. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเสนอร่าง
กฎหมายคุ้ มค รอง พ้ืนที่
เกษตรกรรม การบริหาร
จัดการที่ดินเพ่ือการเกษตร
อย่างเป็นระบบ การรักษา
พ้ื น ที่ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐาน
การผลิตการเกษตรที่มั่นคง 
รวมถึงการก าหนดเขตการ
ใช้ พ้ืนที่ ท าการ เกษตรที่
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการ
ท าการเกษตรอย่างมีระบบ 
แ ล ะ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร
แข่งขันของภาคการเกษตร 

12. จัดท ากฎหมายเปลี่ยน
โทษทางอาญาที่มีการจ าคุก
แ ล ะ ป รั บ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
เปรียบเทียบเพ่ือให้คดียุติได้
โดยให้เปลี่ยนมาตรการการ
ลงโทษอาญาดังกล่าวเป็นโทษ
ปรับทางปกครอง 

  

13. พิจารณาศึกษาแนวทาง
ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพ่ือ
ก าหนดให้สามารถจัดตั้ ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

กับผลิตผลทางการเกษตร
ใ น พ้ื น ที่ นั้ น ๆ  เ พ่ื อ ล ด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

1 4 .  พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น
กฎหมายที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
และการท่ อ ง เที่ ย ว แล ะ
บริการ เพ่ือปรับปรุงไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนและขัดแย้ง 
โดยต้องค านึงถึงข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่
ประเทศไทยมีกับประเทศ
อ่ืนๆ  เ พ่ื อป้ องกั นความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ก ฎ ห ม า ย ภ า ย ใ น แ ล ะ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

   

15. พิจารณาและผลักดัน
ก ฎ ห ม า ย ด้ า น ธุ ร ก ร ร ม
อิ เล็ กทรอนิ กส์ และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ใ น ก า ร ใ ช้ พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น 

   

16. ให้กระทรวงยุติธรรม
ด าเนินการผลักดันกฎหมาย
ว่าด้วยยุติธรรมชุมชนเพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในระดับ
ชุ ม ช น  แ ล ะ เ ป็ น ก ล ไ ก
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายเบื้องต้นในระดับ
ชุมชน 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

17. จัดท าร่างกฎหมายว่า
ด้ ว ย รั ฐบาลดิ จิ ทั ล  ซึ่ ง มี
ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น ก า ร
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดท าข้อมูลในความ
รับผิดชอบให้เป็นฐานข้อมูล
ในระบบดิจิทัล และมีระบบ
การให้บริการประชาชนผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐ (e-Service) รวมถึง
การให้ยื่นค าขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
การลดค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ขจั ดช่ อ งทา งการทุ จ ริ ต
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลของรัฐให้มี
ความเป็นเอกภาพและมี
ความสอดคล้องต้องตรงกัน 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าข้อมูลด้านต่างๆ 
ให้มีความชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ท ร า บ 
ตลอด จนค รอบค ลุ ม ถึ ง
ประเด็นการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย 
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านยุติธรรม  

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

1.ร่างพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

1.ร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาด าเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 
.... 

1.จัดตั้งระบบเจ้าพนักงาน
คดีเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในการยื่นฟูอง 
รวบรวมพยานหลักฐาน
ไกล่เกลี่ย และสนับสนุน
การด าเนินการของศาล 

1.ก าหนดให้มีการ
แก้ไขกฎหมายจัดให้มี
องค์กรสังกัดศาล
ยุติธรรมที่มีภารกิจ
โดยตรงในการจัดท า
แนวทางการก าหนด
โทษอาญา การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การก าหนดโทษอาญา
และการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
สาธารณชนเกี่ยวกับ
การก าหนดโทษอาญา   

2.ร่างพระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด (ฉบับที่.. ) พ.ศ. 
.... 

2.ร่างพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีเพ่ือการบ าบัด
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. .... 

2. จัดตั้งศาลเพิ่มเติมใน
พ้ืนที่ห่างไกล เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

2.จัดอัตราก าลัง
พนักงานสอบสวนให้
สามารถปฏิบัติงาน
สอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานของแต่ละสถานี 

3.ร่างพระราชบัญญัติคุม
ประพฤติ (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

3.ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้พ้น
โทษ พ.ศ. .... 

3.จัดตั้งหน่วยงานเจ้า
พนักงานบังคับทางอาญา 
(Court Marshal) เพ่ือบังคับ
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลในคดีอาญาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน 
การติดตามจับกุมผู้
หลบหนีในชั้นพิจารณา 
และการบังคับตามสัญญา
ประกัน รวมถึงการ
สนับสนุนให้หน่วยงานอื่น
เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

4.ร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

4.ร่างพระราชบัญญัติ
ระบบการก าหนดโทษทาง
อาญา พ.ศ. .... 

4.จัดตั้งศาลหรือแผนกคดี
ช านัญพิเศษและมีวิธี
พิจารณาคดีท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมเพ่ือบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(สิ่งแวดล้อม,จราจร) 

 

5.ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่.. ) 
พ.ศ. .... 

5.ร่างพระราชบัญญัติเจ้า
พนักงานบังคับทางอาญา 
พ.ศ. .... 

5.จัดตั้งหน่วยงานประสาน
และขับเคลื่อน
กระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 

6 .ร่ า งพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเ พ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ า รณา
ความอาญา (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ....  

 

6.ร่างพระราชบัญญัติการ
บังคับคดีภาครัฐ พ.ศ. .... 

6.ให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจัดตั้งศูนย์ติดตาม
ข้อมูลคดีอาญาในชั้น
สอบสวนเพื่อให้ประชาชน
ติดตามความคืบหน้าคดี
ร้องเรียน หรือร้องขอ
ความเป็นธรรมในคดี
ดังกล่าว ตลอดจนส่งเรื่อง
ไปยังผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานสอบสวนติดตาม
ผลการด าเนินการ และ
แจ้งผลให้ประชาชนทราบ 
โดยให้ภาคประชาชนร่วม
เป็นองค์ประกอบของศูนย์
นี้ด้วย 

 

7 .ร่ า งพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่.. ) 
พ.ศ. .... 

7.ร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและ
วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. .... 

7.ให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดจัดตั้งสถาบัน
ฝึกอบรมการสอบสวนและ
การว่าความชั้นสูงเพ่ือ
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
ประสบการณ์ สร้างและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ
พนักงานอัยการ และ
การบูรณาการการพัฒนา
ความรู้ด้านการสอบสวน
กับพนักงานสอบสวนของ
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

หน่วยงานอื่น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานการสอบสวน
และการด าเนินคดีของ
พนักงานอัยการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

8.ร่างพระราชบัญญัติการ
พนัน (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

8.ร่างพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีจราจร พ.ศ. 
.... และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

8.การจัดตั้งหรือปรับ
โครงสร้างหน่วยงานนิติ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ มี
ความเป็นอิสระ ปลอดจาก
การแทรกแซง และมี
อ านาจหน้าที่ในการเข้า
ตรวจสถานที่เกิดเหตุทุก
คดี และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชิ้นที่พบ 
ตลอดจนตรวจวิเคราะห์
และประมวลผลจาก
พยานหลักฐานทั้งหมดที่มี
ท ารายงานเสนอพนักงาน
สอบสวน 

 

9.ร่างพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

9.ร่างพระราชบัญญัติการ
รื้อฟ้ืนคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ พ.ศ. .... 

9.จัดตั้งศาลพาณิชย์หรือ
แผนกคดีพาณิชย์ในศาล
ยุติธรรมและมีวิธีพิจารณา
คดีพาณิชย์เป็นการเฉพาะ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การพิจารณาคดีพาณิชย์ 

 

10.ร่างพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง
ตามประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

10.ร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครวัและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. .... 

  

11.ร่างพระราชบัญญัติ
การ ให้บริ การด้ านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

11.ร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
พ.ศ. .... 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

12.ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเ พ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ า รณา
ความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

12.ร่างพระราชบัญญัติการ
ปูองกันอาชญากรรมภาค
ประชาชน พ.ศ. .... 

  

13.ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... 

13.ร่างพระราชบัญญัติ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนใน
ระบบยุติธรรม พ.ศ. .... 

  

14.ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ย ก า ร ขั ด กั น แ ห่ ง
กฎหมาย (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

14.ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยโทษปรับตาม
ความสามารถในการช าระ
ของผู้กระท าผิด พ.ศ. .... 

  

15.ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ ไขเ พ่ิมเติมประมวล
ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ
พาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. 
.... 

15.ร่างพระราชบัญญัติ
ระบบการติดตามตัวโดย
การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา พ.ศ. .... 

  

16.ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้ วยการซื้ อขายสินค้ า
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... 

16.ร่างพระราชบัญญัตินิติ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ…. 

  

17.ร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... 

17.ร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... 

  

18. ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝุาย
ตุ ล าการศาลยุ ติ ธ ร รม 
(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

18. ร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลพาณิชย์หรือ
แผนกคดีพาณิชย์และวิธี
พิจารณาคดีพาณิชย์ พ.ศ. 
.... 

  

19. ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝุาย
อัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ. 

19. ร่างพระราชบัญญัติ
สังคมสงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

.... .... 

20. ร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิ จ า รณาคดี ป กครอ ง 
(ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 

   

21. ร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... 

   

22. ร่างพระราชบัญญัติ
แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม พ ร ะ
ธรรมนูญศาลยุติ ธรรม 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
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การสรุปประเด็นเพ่ิมเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 
   ปรับบทบาทการท างาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว 

  จัดตั้งหน่วยงานตัวแทน
อนุมัติสิทธิ (licensing 
agency) ในการให้สิทธิ 
ก าหนดระเบียบ และ
มาตรฐานที่หน่วยงาน
เอกชนต้องปฏิบัติตามใน
การฝึกอบรมด้าน
อาชีวศึกษาส าหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะ 

 

  จัดตั้งคณะกรรมการดูแล
เรื่อง Big Data 

 

  จัดตั้งหน่วยงานดูแลการ
แข่งขันทางการค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

แก้ไขกฎหมาย
ใบอนุญาต ใบรง.4 เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายและก่อตั้งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม 

   

 จัดท าข้อกฎหมาย
เฉพาะที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้า 

  

   เพ่ิมอ านาจและบทบาท
หน้าที่ของ BOI เพ่ือช่วย
ให้ผู้ประกอบการไทย
ขยายสู่ภูมิภาค โดยเน้น 
CLMV (ในลักษณะคล้าย 
JETRO) 

  ตั้งหน่วยงานและ
คณะกรรมการท าหน้าที่
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

เป็นผู้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศและเป็นผู้จัดสรร
งบการวิจัยพัฒนารวม
ของประเทศให้กับหน่วย
งานวิจัยต่างๆ 

   ปรับโครงสร้างองค์กร 
ของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

   ตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ือท า
หน้าเป็นผู้วางกรอบ
ยุทธศาสตร์การสนับสนุน
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ
สเกลอัพของประเทศ 

แก้กฎหมายและระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
และบุคลากรสตาร์ทอัพ
เพ่ือขจัดอุปสรรคในการ
เริ่มต้นและการด าเนิน
ธุรกิจสตาร์ทอัพในแต่ละ
อุตสาหกรรม และเพ่ือ
ดึงดูดบริษัทและบุคลากร
สตาร์ทอัพต่างชาติ 

   

การปรับปรุงข้อกฎหมาย
ในด้านการคุ้มครอง
บริษัทร่วมลงทุน 
(Venture Capital) ให้
เป็นไปตามมารตราฐาน
สากลและดึงดูดการร่วม
ลงทุนผ่านมาตรการทาง
ภาษ ี

   

แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 
…. 

   

ปรับปรุง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

พ.ศ. 2548 
  จัดตั้งส านักงานบูรณา

การการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อม
ล้ า 

 

ปรับลดเกณฑ์เงินได้สุทธิ
ในแต่ละข้ันเงินได้ลง เพ่ือ
ท าให้ผู้มีรายได้สูงเข้ามา
อยู่ในกลุ่มที่เสียภาษีใน
อัตราสูงสุด (Top 
Bracket)  

   

ปรับลดเกณฑ์เงินได้สุทธิ
ที่ยกเว้นภาษี (1.5 แสน
บาท) เพื่อท าให้คนชั้น
กลางที่ควรเสียภาษีเข้า
มาอยู่ในระบบภาษีมาก
ขึ้น 

   

ยกเลิกหรือลดค่า
ลดหย่อนที่เอ้ือประโยชน์
ต่อผู้มีรายได้สูง เช่น ค่า
ลดหย่อนการบริจาค ค่า
ลดหย่อน LTF เป็นต้น 

   

ปรับปรุงอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและเกณฑ์
รายได้ที่เหมาะสมในการ
จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

   

ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีจากธุรกรรมการ
เปลี่ยนมือทรัพย์สิน 
(Property Transaction 
Tax: PTT) หรือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเก็บ
ภาษีจากความมั่งค่ัง 
(Comprehensive 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

Property Tax) 
   ปรับโครงสร้างและ

บทบาทหน้าที่ของ สศช. 
  จัดตั้งส านักงาน

คณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ
และมาตรฐานแห่งชาติ 

 

  จัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

 

   ปรับบทบาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.)  ให้เป็น
กลไกสนับสนุนการ
ติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนใน
ระดับต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลักดันให้มีการ
ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
..... 

  

  มีการจัดตั้งหน่วยงานที่
ท าหน้าที่เจ้าของ 
(บรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ) เพ่ือดูแล
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ที่มี
ภารกิจเชิงธุรกิจ และมี
การจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานบริหาร
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร
ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

สินทรัพย์ของภาครัฐ
อย่างเพียงพอ 

ปรับแกพ้ระราชบัญญัติ
การมาตรฐานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551  ให้เป็น 
“พระราชบัญญัติการ
บริหารการส่งเสริมผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ
....” 

จัดตั้งองค์กรใหม่ คือ 
“ส านักงาน
คณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ 
การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ” 

โอนย้ายหน่วยงาน
เฉพาะที่มีท าหน้าที่ด้าน
การรับรองระบบงาน 
(Accreditation Body: 
AB) มารวมอยู่ใน
ส านักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสริมผลิต
ภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
โอนย้ายหน่วยงานด้าน
นวัตกรรม มารวมอยู่ใน
ส านักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสริมผลิต
ภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ปรับแก้ไข ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ฉบับท่ี 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

(...) พ.ศ. ....  โดยให้ 
สสว. มีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการและเรียกร้อง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
SMEs แก้ไขนิยามของค า
ว่า SMEs และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขั้นตอนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ทรัพยากรทางบก 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๕๘๔ 
 พระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 พระราชบัญญัติป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ 

 พระราชบัญญัตสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัตสิวนป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดินเพื่อ
ป้องกันการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินโดยมิ
ชอบในเขตป่าไม้ของรัฐ 

 ร่างพระราชบญัญัตปิ่า
ชุมชน พ.ศ. ... 

 ร่างประมวลกฎหมาย
ป่าไม้ พ.ศ. .... 

 ศูนย์ศึกษาและช่วยเหลือ
สัตว์ป่า 

 ปรับปรุงโครงสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของกอง
อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ให้มี
ศักยภาพในการสนับสนุน
การหยุดยั้งการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์
ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

 ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีศักยภาพ
ในการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบ 

ทรัพยากรทางน้ า 
 พระราชบัญญัติการ

ชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

 พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๐ 

 พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบัญญัติจดัรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ร่างพระราชบญัญัติ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
พ.ศ. 

 การจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการน้ าระดับ
ชุมชน และผลักดันให้มี
กฎหมายรองรับการ
ด าเนินงาน 

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ า
ระดับจังหวดั 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

 พระราชบัญญัติจดัรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 การแก้ไขพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย   
พ.ร.บ. มาตรการ ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจดัการน้ าใต้ดิน ที่
มีความเหมาะสมต่อการ
น ามาใช้งานในปัจจุบัน   

 การแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตร ี
- วันท่ี ๒๘ กันยายน 

๒๕๓๖ 
- วันที่ ๑๙ ตุลาคม 

๒๕๒๐ 
- วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๒๗ 
- วันท่ี ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๓๐ 
- วันท่ี ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๔๕ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับ

การประมงทะเลให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมทั้งการ
แสวงหา การอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูสัตว์ทะเล 

 ปรับปรุงองค์กร/กฎหมาย
ให้พ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล
มีหน่วย งานรับผดิชอบ
ตรวจตรา/ดูแลอยา่ง
ต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของ
จังหวัดที่มีพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
กลาง 
  

 ร่างพระราชบญัญัติการ
รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 
…. 

 จัดตั้งคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการปกป้อง 
รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

 ตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาตเิพื่อติดตาม 
และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายทางทะเล 

 ปรับปรุงองค์กร/
หน่วยงาน หรือจัดตั้ง
องค์กร ควบคุมและ
ก ากับการในงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานใน
ทะเลทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ร่างพระราชบญัญัติ

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

 จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กอช. เพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
ประเทศ (ภายใต้ระเบียบ 
กอช.) 

 จัดตั้งคณะกรรมการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชาติ
ภายใต้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

 จัดตั้งคณะกรรมการ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับจังหวัด
เพื่อประสานการ
ด าเนินงานปฏริูประบบ
และเครือข่ายของศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 

 จัดตั้งสถาบันวิจยัระบบ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และด าเนินงาน 

 จัดให้มีศูนย์ข้อมลูกลาง
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์
เมลด็พันธ์ุพืชที่ถูกคุกคาม 

 จัดตั้งธนาคารพันธุกรรม
สัตว ์

 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาพืชและ
สัตว์ทะเล 

 ขยายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ต าบล ให้ครบทุกต าบล
ทั่วประเทศให้เกิดการ
ด าเนินงานตามศาสตร์
พระราชาและแนวทาง
ประชารัฐ รวมถึง เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านความ

 ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.)เพื่อท า
หน้าท่ีและมีอ านาจใน
การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ
จนกว่า   พ.ร.บ. จะมีผล
บังคับใช้ 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

หลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชน และเช่ือมโยง
เครือข่ายสู่ระดับประเทศ 
ระหว่างประเทศ และ
ภูมิภาค 

สิ่งแวดล้อม 
 พระราชบัญญัติ

มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๑ 

 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัตโิรงงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 พระราชบัญญัติ
สรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ร่างพระราชบญัญัติการ
จัดการซากผลติภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... 

 ร่างพระราชบญัญัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... 

 ออกกฎหมาย/กฏ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพื่อ
ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาระบบการ
เก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะแบบแยกประเภท
และเชื่อมโยงตัวช้ีวัด
และการจัดสรรเงิน
งบประมาณส าหรับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการพัฒนา
ระบบดังกล่าว 

 ปรับปรุงแก้ไข/ออก
กฎหมายที่เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดตั้งกองทุน
จัดการน้ าเสีย 

 

  

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พระราชบัญญัตผิังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

 ร่างพระราชบญัญัติ
สิทธิชุมชน พ.ศ. .... 

 ร่างพระราชบญัญัติการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... 

 จัดตั้งสถาบันการโอน
สิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ี 

 จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ท าหน้าที่วิจัยและ
พัฒนาระบบ ตาม
ข้อเสนอของ

 พัฒนากองทุน
สิ่งแวดล้อม ให้มคีวาม
เป็นอิสระ และเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการ
จัดการขยะ น้ าเสยี และ
ของเสียอันตราย 

 พัฒนากองทุนป่าไม้และ
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

 ประมวลกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

 จัดตั้งหน่วยงานบังคับ
คดีสิ่งแวดล้อมใน
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ,  ส านักงาน
คดีสิ่งแวดล้อมใน
ส านักงานอัยการสูงสุด 
และศาลสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานพิเศษขึ้น
ในส่วนกลาง 

กลไกพันธบัตรป่าไม ้
 จัดปรับโครงสร้างองค์กร

และความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้องในระดับการ
บริหารราชการส่วน
ภูมิภาค เช่น กรมควบคุม
มลพิษทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั 
ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาค หน่วยงานด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมาย และ
กฎระเบียบ ด้านสารสนเทศ
สุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดท าพระราชบัญญตัิระบบ
สุขภาพปฐมภูมิและกฏหมาย
ลูก 

การจัดตั้งองค์กรมหาชนท า
หน้าท่ี National Health 
Data Clearing House และ
ท ามาตรฐานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับบทบาทและโครงสร้าง
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ 

จัดท าข้อเสนอและร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 

จัดตั้งศูนย์เรียนรูด้้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวและการ
พัฒนาระบบปฐมภูมิระดับ
เขต 

องค์กรกลางมีความเป็น
อิสระ มืออาชีพ ที่ท าหน้าท่ี
ประสานความร่วมมือ/
บริหารภาคีเครือข่ายแบบ 
synergic ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคมในและนอก
ประเทศ 

ปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อให้
การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เชื่อมโยงกับทิศทาง/
นโยบาย/ยุทธศาสตร/์ล าดับ
ความส าคญัของงานตามที่ 
NHPB ก าหนด 

 จัดตั้งศูนย์เรียนรูด้้านเวช
ศาสตร์ครอบครัวและการ
พัฒนาระบบปฐมภูมิระดับ
จังหวัด 

 

ปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อให้
งบประมาณ P&P ของ 
สปสช. ต้องอยู่ในการดูแล
ก ากับของโรงพยาบาล 
สาธารณสุขจังหวดั และ
สาธารณสุขอ าเภอ  

 จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระบบบริการปฐมภูมิในทุก
ระดับ 

 

ปรับปรุงกฎระเบยีบ รวมถึง
กลไกทางการเงิน เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรทุกภาค
ส่วนรับผูสู้งอายุเข้าท างาน 
(Active aging) ตาม
สมรรถนะที่เหมาะสม 

 จัดตั้งส านักงานกลางท า
หน้าท่ีพัฒนามาตรฐานและ
การจัดการสารสนเทศ 
โดยเฉพาะการเบิกจ่าย
ค่าบริการ 

 

ปรับปรุงกฎหมายและจัดท า
ร่างกฎหมายส าหรับการจัด
หลักประกันสุขภาพและ
แหล่งเงินส าหรับคนต่างชาต ิ
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 
 พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรม

และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... 

ส านักงานของสภา
วิชาชีพสื่อมวลชน 

 

ร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดย
ให้ความส าคัญกับการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประมูลคลื่นความถ่ี
ส าหรับกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์จากการใช้ราคา
สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
เป็นการใช้คุณสมบัติและ
ข้อเสนอในเชิงคุณภาพ
รายการของผู้เข้าประมูล 
(Beauty Contest) 

   

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร หรือ
กฎหมายอื่นที่อยู่ในการ
ก ากับดูแลของหน่วยงาน
ในกระทรวงการคลัง ให้
ครอบคลุมประเภทการ
ท าธุรกิจในสื่อออนไลน์
ต่างประเทศ 

  จัดตั้งส่วนงานหรือ
หนว่ยงานที่ท าหน้าที่ใน
การประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ใน
และต่างประเทศ ให้มี
ลักษณะ Official Point 
of Contact เพียง
หน่วยงานเดียว 

แก้ไขระเบียบระเบียบ
ของ กสทช. ให้ชัดเจนว่า
การให้บริการ CDN ที่ใช้
เครือข่ายในประเทศ เป็น
กิจการที่ต้องลงทะเบียน 
หรือให้อยู่ในการก ากับ
ดูแลเช่นเดียวกับสื่อ
ประเภทอ่ืน 
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แก้ไขระเบียบและ
ประกาศของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือรองรับการ
จัดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล
การระงับการแพร่หลาย
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือ
ผิดกฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อด้านความ
มั่นคงในทุกมิติ 

   

แก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
ให้ครอบคลุมการใช้สื่อ
ออนไลน์ 

ยกร่างกฎหมายที่จะ
ปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นการ
โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกฎหมาย 
COPPA ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

  

พระราชบัญญัติว่าด้วย
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ. ....  

   

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

 เร่งรัดการออกกฎหมาย
วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(พ.ร.บ.วิสาหกิจเพ่ือ 
สังคม) (ร่วมขับเคลื่อนกับ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดอื่น/หน่วยงานอ่ืน) 

อาจมีการจัดต้ัง 
“องค์การมหาชน” ให้
สนับสนุนกิจการวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (เมื่อทราบ
สาระส าคญัของกฎหมาย
วิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว) 

 

  จัดตั้ง กองทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคม เพ่ือให้ อปท. 
(เทศบาล และ อบจ.) ที่มี
ศักยภาพกู้ยืม โดยอาจมี
การจัดตั้งองค์การมหาชน 
ภายใต้การก ากับดูแลของ 
รมว.กค. เพื่อบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าว (ถ้าจ าเป็น) 

 

แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
 

ให้ สคบ. ด าเนินการ 
ยกร่างบทบัญญัติตาม
มาตรา 46 แห่ง
รัฐธรรมนูญฯ 2560 
(การจัดตั้ง “องค์กรที่มี
ความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิด
พลังในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค” 
โดยได้รับการสนับสนุน
จากรัฐ) 

จัดตั้ง องค์กรที่มีความ
เป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลัง
ในการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

ปฏิรูป ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) โดยแก้ไข
กฎหมาย เพ่ือให้อ านาจทาง
ปกครองแก่เจ้าพนักงาน
ของ สคบ. และให้ สคบ. ไป
สังกัดกระทรวงที่บังคับใช้
กฎหมาย เช่น สธ. มท. ยธ. 
แทนสังกัดเดิม (นร.) ซ่ึง
เป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย 

  จัดตั้ง กองทุนส าหรับ
แบ่งเบาภาระในการดูแล
สมาชิกในครอบครัว 
โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสม 
และรัฐร่วมสมทบ
บางส่วน อาทิ เงิน
ช่วยเหลือในการจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้สูงอายุ 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

   ขยายขอบเขตหน้าที่
ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สรอ. โดย
พิจารณาขยายขอบเขต
หน้าที่ของ สรอ. ให้
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

 ออก ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็ง 

 ก าหนดองค์กรที่มีความ
คล่องตัวภายใต้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอยู่แล้ว เป็น
กลไกขับเคลื่อนการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็ง 

แก้ไข พ.ร.บ.สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้สภาองค์กรชุมชนมี
บทบาทร่วมที่ส าคัญใน
กระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับชุมชน
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

  ยกระดับ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือ พอช. จาก
องค์การมหาชนให้มี 
พ.ร.บ.รองรับ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจส่งเสริมความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

- แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม
การจัดการสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 (ร่วม
ขับเคลื่อนกับคณะกรรมการ/
อนุกรรมการชุดอื่น/
หน่วยงานอ่ืน) 
- แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ 
พ.ศ. 2484  พ.ร.บ.อ่ืนๆ 
และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง* 
- แก้ไข พ.ร.บ. 
หลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558*  
*เพื่อรองรับการปฏริูปฯ 
ทรัพยากรและทุนชุมชน 
 

- จัดท า พ.ร.บ.รองรับ
สิทธิชุมชนและบุคคล ** 
- จัดท า พ.ร.บ. ยุติธรรม 
ชุมชน ** 
- ผลักดัน พ.ร.บ. 
ธนาคารที่ดิน ** 
- จัดท า พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. ....** 
- จัดท า พ.ร.บ.สถาบัน 
การเงินชุมชน **  
** ร่วมขับเคลื่อนกับ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดอื่น/หน่วยงานอ่ืน) 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ปรับปรุง พ.ร.บ. 
สหกรณ์ กฎระเบียบ  
และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท า พ.ร.บ. ส่งเสริม 
และอนุรักษ์วิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
- จัดท า พ.ร.บ.ธนาคาร 
ต้นไม้ 

  

  จัดตั้ง องค์กรกลาง/ศูนย์
ประสานงานเครือข่าย
อาสาสมัครและจิตอาสา
ประชารัฐระดับจังหวัด/
ประเทศ และก่อตั้ง 
กองทุนและจัดระบบการ
บริหารจัดการ 

 

ปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.บ.
ลูกเสือ พ.ศ. 2551  

  ปรับปรุง ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ โดยปรับ
องค์กรให้มีความคล่องตัว
ด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ ปรับปรุงการ
บริหารทรัพย์สินของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ให้สามารถหารายได้ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมของค่ายลูกเสือให้
เกิดศักยภาพ 

  จัดตั้ง ศูนย์อ านวยการ
บริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูล
ข่าวสารเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
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1 

 

การสรุปประเด็นเพ่ิมเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 
   ปรับบทบาทและ

โครงสร้างองค์กรและ
สร้างกติกา (Code of 
Conduct) เพ่ือก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยนโยบาย-
หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ
ภายในกระทรวงพลังงาน
เพ่ือรองรับการปฏิรูป 
พร้อมทั้ง 

   พัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติภายใน
กระทรวงพลังงาน กรณี
ผลประเมินเห็นควรให้
แยกออกจากกระทรวง
พลังงาน ให้ด าเนินการ
ยกร่างกฎหมายและ
ระเบยีบเพื่อด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ต่อไป 

  จัดตั้งคณะที่ปรึกษาหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ของภาคประชาสังคมเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาด้าน
พลังงานของประเทศ 

 

  จัดตั้งอนุกรรมการฯ 
ภายใต้คณะกรรมการ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือเป็น
กลไกให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โครงการโดยก าหนด
กลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

แก้ไขกฎหมายเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดสรร
ค่าภาคหลวง 
สู่ชุมชน 

   

  จัดตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย 
รัฐ เอกชน ประชาชนเพื่อ
ด าเนินโครงการความ
โปร่งใสในอุตสาหกรรม
สกัดทรัพยากรธรรมชาติ 
(Extractive Industries 
Transparency 
Initiative) 

เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
โครงการความโปร่งใสใน
อุตสาหกรรมสกัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Extractive Industries 
Transparency 
Initiative)  

 จัดท ากฎหมายเพ่ือ 
ขึ้นทะเบียน NGOs   
และก าหนดบทบาท /
หน้าที่รับผิดชอบของ
NGOs ในกระบวนการ 
รับฟังความเห็น 

  

  ต้ังคณะอนุกรรมการ
ภายในกระทรวงพลังงาน
เพ่ือด าเนินการและบริษัท
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือ
ด าเนินโครงการวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

 

ออก พรฎ. และแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
โอนย้าย กฟน.และ กฟภ.  

  การโอนย้าย กฟน. และ 
กฟภ. มาอยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน 

ปรับปรุงระเบียบและ
กฎเกณฑส์ าหรับ Third 
Party Access ของระบบ
ส่งและระบบจ าหน่าย 
และส่งเสริมกิจการ
จ าหน่าย (Retail) 
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3 

 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ระหว่างทาง ปลายทาง 
และก่อนการน าไปก าจัด
ทุกเทคโนโลยี เพื่อ 
Recycle ให้ได้ประโยชน์
สูงสุดและลดมลพิษ จึง
ควรมีการฝังกลบเฉพาะ
ขยะไม่ย่อยสลาย (Inert 
Waste) เท่านั้น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้
เอกชนที่มีประสบการณ์ 
และความพร้อมด้าน
การเงิน มาลงทุนใน
โครงการจัดการขยะแทน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แก้ไขพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยเรื่อง พลังงาน
ควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟ
ที่มีขนาดไม่เกิน  1,000 
kWp ไม่เป็นพลังงาน
ควบคุม 

ออกระเบียบและ
ข้อก าหนดว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟ
เสรี/ออกระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตจากโซลาร์รูฟและน า
กลับมาใช้ใหม่ 

 ปรับปรุงให้มีหน่วยงานที่
จะสามารถให้ค าปรึกษา
ในการด าเนินการ และ
บริหารโครงการโซลาร์รูฟ
เสรี พร้อมทั้งปรับปรุงให้
มีหน่วยงาน One Stop 
Service ที่สามารถออก
ใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า
จากโซลาร์รูฟได้ อาทิ 
ภายใต้ สกพ. 

  จัดตั้งคณะท างานร่วม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
BOI และ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือ
ร่วมกันปรับปรุงแนว
ทางการส่งเสริมการ
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร
ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

อนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าใน
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลเพ่ือสนับสนุนการใช้
พลังงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กระทรวง
พลังงานออกประกาศ
กฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน หรือ
ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงาน (Building 
Energy Code : BEC) 
ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับอาคารควบคุม
ภาครัฐตามที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาก าหนด
อาคารควบคุม พ.ศ. 
2538และกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนการใช้
มาตรการบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

จัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติ ศึกษาก าหนด
ทิศทางการพัฒนายาน
ยนต์ไฟฟ้าและจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

  จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ คณะกรรมการ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือ
ศึกษาโอกาสและความ
เป็นไปได้ในการส่งเสริม
การอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงาน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่ 
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การสรุปประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

(๑) ปรับปรุงระเบียบการรักษา
ความลับของทางราชการ
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริต  

(๑) กฎหมายรองรับการรวมตัว
ของประชาชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
ภายใน ๒ ปี  

(๑) จัดต้ังสถาบันการสร้าง
เสริมสมรรรถนะด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
(Anti-Corruption 
Capacity 
BuildingInstitute) 

 

(๒) ปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐ 
ให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริต 

(๒) จัดท าร่างกฎหมายส่งเสริม
การต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  

(๓) ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับ
การให้สินบนและรางวัล
จากการปฏิบตัิหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐ 

(๓) ก าหนดระเบียบให้เจ้า
พนักงานของรัฐรับเงิน
รายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภท
ผ่านธนาคารเท่านั้น 

  

(๔) ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ
ยกเลิกการอนุญาตหรือจัด
ให้มีมาตรการอื่นแทนการ
อนุญาตให้เหลือเท่าท่ี
จ าเป็น ในส่วนท่ี
ด าเนินการต่อไปให้พัฒนา
เป็นการยื่นด้วยระบบ
ออนไลน ์

(๔) กฎหมายให้ประชาชน
สามารถไดร้ับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐตามที่
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๔๑ ภายใน ๑ ปีนับแต่
รัฐธรรมนูญมผีลบังคับ 

  

(๕) ทบทวน/ปรับปรุง/ยกเลิก 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ใหเ้ป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๙ ใหม้ีหลักการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร
ตามที่ภาคประชาชนร้อง
ขอในทุกกรณี 

(๕) ให้มกีฎหมายว่าด้วยวินัยผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และบุคลากรในองค์กร
อิสระ รวมถึงองค์กรตุลากร 
และหัวหน้าหนว่ยงานของ
รัฐ 

  

(๖) ปรับปรุงกฎหมายป้องกัน (๖) จัดท ากฎหมายว่าด้วย   
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร 

ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข 

และปราบปรามการฟอก
เงินให้ครอบคลุมมิติของ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ความผิดกรณีการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (ด าเนินการแล้ว 
อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) 

(๗) พิจารณาใช้กฎหมายฟอก
เงินอายัดทรัพยส์ินของ
ผู้กระท าผิด และให้น า
หลักฐานการไดม้าซึง
ทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย
และความชอบธรรมเพื่อรับ
คืน 

(๗) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
ยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพยส์ิน
โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ร่าง
พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ติดตามทรัพยส์ินของ
แผ่นดินคืนจากการทุจรติ 
อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

  

(๘) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 

(๘) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ
ใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิชอบ 

  

 (๙) จัดท ากฎหมายว่าด้วยการ
เรี่ยไร การรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการ
ร่ ารวยผิดปกติของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  

 (๑๐) จัดท ากฎหมายว่าด้วย
การขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมในคดีการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  

 (๑๑) จัดให้มีกฎหมาย
วิธีการด าเนินการด้านวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

  

 (๑๒) พิจารณาตรากฎหมาย
ก าหนดเงื่อนไขในการ
ประกันตัวผู้ต้องหาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นการควบคมุตัวใน
สถานท่ีที่เหมาะสม 
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กฎหมาย สถาบัน/องค์กร
ต้องปรับปรุง/แก้ไข จัดท าใหม่ จัดตั้งเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

(House Arrest) 
(๑๓) พิจารณาตรากฎหมาย

ป้องกันการฟ้องข่มขู่ผู้แจ้ง
เบาะแส โดยน าแนวคดิของ 
Anti-Slapp Law มา
ประยุกต์ใช้ รวมถึง
บทบัญญัติหา้มหน่วยงาน
ของรัฐที่ถูกร้องเรียนฟ้องผู้
แจ้งเบาะแส และการห้ามผู้
ถูกกล่าวหาฟ้องประชาชน
ที่แจ้งเบาะแส หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีหน้าที่
แสวงหาข้อเท็จจริง ไต่สวน
ข้อกล่าวหาจนกว่าการ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเสรจ็สิ้น 

(๑๔) การก าหนดให้มี
กฎหมายเพื่อบังคับต่อนิติ
กรรมหรือสญัญาที่มีการ
ทุจริตให้เป็นโมฆะ 
(จากบทบัญญัติข้อ ๓๔ 
ของอนุสัญญา UNCAC 

(๑๕) ก าหนดกฎหมายเอา
ผิดกรณีการเตรียมการ
กระท าความผิดที่เกีย่วกับ
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
(Conspiracy Law) 

(๑๖) กฎหมายการจัดตั้ง
สถาบันวิชาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็น
การเฉพาะ  
(ระดับพระราชบัญญัต/ิให้มี
สภาพนิติบคุคล) 
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