เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๔ – ๒

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
(เบื้องต้น)

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย
๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหา
๔ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) สาหรับประเทศไทย อยู่ใน ๑๐ ลาดับแรกของโลก ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๘๐
๒ “ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal Security & Police
Index)” อยู่ใน ๒๐ ลาดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐
๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ แผน ระบบการแก้ไขปัญหา
และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๔ การนาเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสที่เหมาะสมของประเทศไทย
๕ การพัฒนากลไก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๑

ด้านการเมือง

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม
และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก
การครอบงาไม่ว่า ด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บสิทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีสานึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ //
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง
๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์//ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี //ให้มีกลไกและมาตรการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์

สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง ๑.๒ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความ
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
๑.๓
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ปฏิรูปด้าน

๔

ด้านยุติธรรม

๖

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม //ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด //ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จ ริง //ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
เปู า หมายหรื อ ผลอั น พึ ง ประสงค์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ //ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล //ให้เกิดการควบคุมและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล // ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน
๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวน
ทัศ น์ ในการบริ หารงานยุ ติธ รรม // ความเป็ น ธรรมในสั ง คมเพิ่ม ขึ้ น จากการปรับ กระบวนทั ศ น์ ในการ
บริหารงานยุติธรรม // การแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยการบัง คับใช้ ก ฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การกระทาผิดซ้าลดลง //
การกาหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทาความผิด //
การบูร ณาการฐานข้อมูล ที่เกี่ ย วข้องกั บผู้ต้ องหา/จาเลยระหว่างหน่วยงานที่เ กี่ ย วข้ องในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑ ทรัพยากรทางบก
 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาไม้ที่เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศ
และการใช้ประโยชน์ //สามารถหยุดยั้งและปูองกันการทาลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของชาติ
อย่างยั่งยืน //มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปุาและสัตว์ปุาไม้มีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
 ทรั พ ยากรดิ น ประเทศไทยมี แ ผนการใช้ ที่ ดิ น ของชาติ ทั้ ง ระบบที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรร
มาภิบาล

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่
สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุ
ของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
สาคัญ

ประเด็นที่ ๒ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๒.๔ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมทั้ งทางบกและทาง
ทะเล

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 ทรัพยากรแร่ //ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน //การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม
และคานึงถึง //ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน//ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม

๑๑

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ //มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่ วมของทุก ภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสาคัญ
๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก นิติธรรม //ลดและปูองกั นความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ //
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุก ภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ ๕ การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม
๕.๒การบริหารจัดการความมั่นคงให้
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ

๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ให้มี ก ารส่ งเสริ มสนับสนุน และให้ ความรู้ แก่ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ตประพฤติ มิช อบ รวมทั้ง ให้ มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกั นเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ //
เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึก ของประชาชนในการต่อต้านการทุจ ริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
๑.๔ การพั ฒนาและเสริ มสร้ างกลไกที่
สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
(มี การปู องกั นและปราบปรามการ
ทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบอย่ างจริ งจั ง
และท าให้ เกิ ดความเชื่ อมั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรม )

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
๒ ด้านการป้องปราม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง // ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
๓ ด้านการปราบปราม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็น
ธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทาและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรัดการติดตามนา
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
๔ ด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์แ ละผลสัมฤทธิ์ ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติมิ ชอบในระดับนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และการขั บเคลื่อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต กลยุทธ์ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ก ารปูองกั นและปราบปรามการทุจริตของทุก ภาคส่วน //ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสาน
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ //จัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) //การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี
๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute for Management Development
(IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๒

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดีย ว
เพื่อให้จดจา และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล //การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชน
เป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ โดยไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล /คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความ
ต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัด
หมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กาหนด //การให้ข้อมูลและคาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียว
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
//การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสาร
ซ้าซ้อน สามารถดาเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับ
บริการล่วงหน้าได้
๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้
เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดย
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าที่จ้าเป็น ไม่ซ้าซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการท้างานของหน่วยงานในพื้นที่และทุกภาคส่วน เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ //

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
๕.๕ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐ (พัฒนาและบูรณา
การกลไกภาครั ฐ การขออนุ ญ าต
ต่ า ง ๆ การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
การได้ รั บ สิ น เชื่ อ การคุ้ ม ครองผู้
ลงทุน การชาระภาษี เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ)

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๒เพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละเมื อ งเศรษฐกิ จ
(ยกระดับจั งหวั ดสาคั ญเป็น เมือ ง
เศรษฐกิ จ ประจ าภาค เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่
เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่น)

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

๔

ด้านยุติธรรม

๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย
๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้รับความยุติธรรมจากการดาเนินคดีพาณิชย์ที่สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน

๕

ด้านเศรษฐกิจ

๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การดาเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดทาแผนงาน
สาหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีดิจิทัล
 อุตสาหกรรมการเกษตร
 อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องดาเนินการ ๓ โครงการหลัก ใน
แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทางานตามกลุ่มประเภท
อาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับ สู่ผลิตภัณ ฑ์อาหารมูลค่าสูง และการ
ประชาสัมพันธ์อาหารไทย
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
 อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึก ษาด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์
หรื อ ผู้ ส อนที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น และการอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
 อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนา
คุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งด้านสถานพยาบาล จานวนแพทย์และพยาบาล
และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๑ มหาอานาจทางการ
เกษตร (เน้นเกษตรคุณภาพสูง และ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษา
ฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่
ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น)
ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต (เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและ
ความรู้ตามความต้องการของตลาด
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
ยั่งยืน)
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
๕.๕ปรั บ บทบาทและโอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ (พัฒนาและ
บู ร ณาการกลไกภาครั ฐ การขอ
อนุ ญ าตต่ า ง ๆ การจดทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น การได้ รั บ สิ น เชื่ อ การ
คุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น การช าระภาษี
เป็ น ต้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ)

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในปัจจุบัน
 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จาเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และจาเป็นต้องมีการ
สร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data
 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อานวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกัน
ได้ ไม่ว่าในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจาก
กฏเกณฑ์และนโยบายที่ปกปูองผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งจากการแข่งขัน
๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
 Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ขจัดอุปสรรคทางการค้า
 ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค
๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม // จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และปริมาณของการวิจัยพัฒนา //ตั้งศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
๒.๑ การยกระดับรายได้และคุรภาพชีวิตในระดับบุคคล (ขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐
โครงการทั่วประเทศ //ใช้ Big Data ภาคเกษตร //พัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming//พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธ
สัญญา
๒.๒การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )
๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ
 ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
เอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ)
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก ( รอบคลุมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ)
ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ (มีทักษะและมีความสามารถใน
การแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมี
นวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมใน
การสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิง
สินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิง
กระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้ง
เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง)
ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน (จัดหาแหล่งเงินทุนและ
สนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่
หลากหลายและน่าเชื่อถือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม การที่ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม)

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
 ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
 เงินบานาญ ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
รองรับการเป็นสังคมสูงอายุ
 การบริหารจัดเก็บภาษี ควรมีการพิจารณานารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้
 ระบบภาษี ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการทาให้ผู้มีรายได้สูง
มีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยง
ต่อการสูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน
การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า
๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
๓.๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
 เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (high performance economic)
 สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (more sustainable economic development)
 สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA มีสมรรถนะสูง
และที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนประด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ดังนี้
๑) ทาพันธกิจหลักที่ควรทา มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒) ทาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสาเร็จอย่างยั่งยืน
๓) ทาอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล
๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด
๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization)
และนวัตกรรม (Innovation) ควรจัดตั้ง “สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ ” เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่
กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการบูรณา
การและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อาจพิจารณา
ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีความพร้อมมารวมอยู่ในสานักงาน
ฯ นี้ ในการจัดตั้ง “สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติ” นี้ ควรดาเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค (พัฒนา
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลกและการดาเนินธุรกิจใน
อนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพเหมาะสาหรับการ
ดาเนินและลงทุนทางธุรกิจ
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทย
กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่
การเป็นชาติการค้าในอนาคต )

ปฏิรูปด้าน
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กับประเด็นยุทธศาสตร์

.....”
๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ // เศรษฐกิจไทยจะ SME
มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ // SME ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดทาคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data
and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคธุรกิจให้สามารถนาไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐในการนาไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน
๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่ได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๖

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๒ ทรัพยากรน้า //สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิ ดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรน้า//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้าต้นทุน รวมทั้งระบบการ
กระจายน้า //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้า //ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ //มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่ วมของทุก ภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสาคัญ

ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก
๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า (ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิ ง ส าราญทางทะเลและชายฝั่ ง
และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ลุ่ ม น้ าที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น
เนื่อ งจากไทยมี จุดเด่นด้ านแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางน้ าที่ ส วยงามและ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
หลากหลาย ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ผ่ า น ก า ร ชื่ นช ม
ธรรมชาติ)

๗

ด้านสาธารณสุข

๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความมั่งคั่งจากการนวดไทยและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดาเนินการ

ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก
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ภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ โดยพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร จัดตั้งตลาดกลาง
วัตถุดิบ สารสกั ดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร พัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัด สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย// พัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทย โดยพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับสหวิชาชีพใน PCC จัดตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพื่อรองรับการ
ประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ UNESCO และ ศึกษาการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทย์แผนไทยบัณฑิต และเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย พัฒนาตาราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผน
ไทย พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทย และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
๘

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐

ด้านพลังงาน

๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ //การวาง
ระบบสนับสนุนการกระตุ้นการผลิต และเผยแพร่ “นวัตกรรม” ด้านการสื่อสาร ทั้งในระดับโครงข่ายการ
สื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างเสริมสติปัญญา
สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องไทยในบริบทสังคมโลก มีขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออกไปสร้างรายได้
ในระดับนานาชาติ //การพิจารณาปรับปรุงมาตรการภาษี และกลไกการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ทางเลือกในเข้าถึง และการบริโภคเนื้อหาข่าวสารและข่าวสารที่หลากหลาย มีประโยชน์ รวมทั้งสอดคล้อง
กับจริตของสาธารณชน //การจัดทาระบบการจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิ ดความตื่นตัวในการบริหาร
โครงข่าย เทคโนโลยี และผลผลิตด้านเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และดาเนินการอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ มีคุ ณ ภาพ ที่ สามารถสร้ างเสริ มสติ ปัญ ญา และสร้ า งรายได้ทั้ ง ในประเทศและในระดั บ
นานาชาติ //การส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ
๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้อง ไทย เชือ่ มโลก
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย ๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
และแนวโน้ ม การจั ด หา ผลิ ต ขนส่ ง จ าหน่ า ย และบริ โ ภคพลั ง งานของประเทศ เพื่ อ เป็ น กลไกที่ มี
สมัยใหม่ (เสริมสร้างความมั่นคง
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด //ต้อง
ทางพลังงาน โดยการจัดหาและ
มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ ในการสร้าง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ความชัดเจนและลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน
พลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้
ของประเทศ //ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและ
มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขั้น
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการ
อย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม
ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
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กับประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๓ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย (ยกระดั บ
มาตรฐานธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความ
ง า ม สู่ ต ล า ดร ะ ดั บสู ง โ ด ย ใ ช้
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น เอกลั ก ษณ์ ก าร
ให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่
โดดเด่นในระดับสากล)
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๑ เชื่ อ มโยงโครงข่ า ยคมนาคมไร้
รอยต่อ (ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สา ร ส นเ ท ศ ใ นก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และ
สร้ า งความร่ว มมื อ ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้ า ระหว่ า ง
กั น ในภู มิ ภ าคให้ ง่ า ยและสะดวก
มากที่สุด)
๔ . ๓ พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มี
การปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา โดยคานึงถึงการกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความ
เสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา กาลัง
ผลิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟูาหลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
กระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ
ผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้าน
ระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูาทั้งระบบ
๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การ
กากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟูากันเอง
ภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทาให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ
Adder // เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกิจการไฟฟูา
๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงพลังงาน //ส่งเสริมและจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access
(TPA) ของระบบส่งและระบบจาหน่าย //ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
๗ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // นาก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลาย
ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในธุรกิ จ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดกั บประชาชน //นาก๊ าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด
๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
เข้าสู่ Thailand ๔.๐
๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
บริการ และการขนส่ง รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
อย่างจริงจังในสัดส่วนที่มากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟูาอัจฉริยะ)

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔ . ๓ พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน โดยการ
จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า น พ ลั ง ง า น บ ริ ห า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพและ
มี ก ารแข่ ง ขั้ น อย่ า งเป็ น ธรรม มี
ราคาที่ เ หมาะสม และการสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้
พลั ง งานในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ
สนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต บริ ก าร
และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือก อย่างจริงจัง
ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากขึ้ น ตลอดจน
พั ฒ นา ร ะ บบโ คร ง ข่ า ย ไฟฟู า
อัจฉริยะ)

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขาย
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ
๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง //มีการ
ซื้อขายไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี
// เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการ
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรใน
ส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอื่นๆ //หน่วยงานที่รั บผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม
๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ปัจ จุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจานวน ๑๓๕,๐๐๐
โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโ ภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็น
เปูาหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan:
EEP๒๐๑๕) ซึ่งได้มีการกาหนดเปูาหมายให้ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี
พ.ศ.๒๕๗๙ โดยในระยะแรกได้จัดทาเป็นแผน ๕ ปี
๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์
ไฟฟูาที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผล
การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนในประเทศไทย และ
โอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟูาในภูมิภาค ASEAN //รัฐบาลมีการกาหนดนโยบายและ
แนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกากับดูแลการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร //รั ฐบาลมี ก ารปรับ ปรุง แผนด้ า นพลัง งานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น แผนพัฒ นาก าลั งผลิต ไฟฟู าของ
ประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
ตลอดจนมีแผนการจัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์
ไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม //อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีก าหนดแผนการลงทุนและการ

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก
๔.๓พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (เสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหาร
จัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมี
การแข่งขั้นอย่างเป็นธรรม มีราคาที่
เหมาะสม และการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการ
ผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก อย่าง
จริงจังในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ)

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
เปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลกาหนด
๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน โดยมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็น
อุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ//มีการนาเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
๑ ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสานึกของความ
เป็นไทย รู้จักการพึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความ
แตกต่าง มีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม
๒ สติปัญญา มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีทักษะชีวิต มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้านและ
ความรู้รอบตัวสูง
๓ กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอและมีพัฒนาการไม่สมวัย
๔ สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการปกปูอง คุ้มครอง ดูแล อบรม
บ่มเพาะ สั่งสอนเยาวชนในครอบครัว ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบนิเวศที่สนับสนุน
ครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ และสังคมที่มี
ความสุข

ตัวชี้วัด
๑ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนนมากกว่า ๐.๙๐
๒ Global Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๗๐
๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยของเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG๓) สูงกว่า ๙๐ เปอร์เซน
ไทล์
๔ คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนน
๕ ตัวชี้วัดที่สะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๑

ด้านการเมือง

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม
และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก
การครอบงาไม่ว่า ด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บสิทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีสานึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒ นธรรม (ปลูกฝังค่านิย ม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์)

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ //
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง
๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม //ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด //ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่
เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จ ริง //ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

๓

ด้านกฎหมาย

๕

ด้านเศรษฐกิจ

๗

ด้านสาธารณสุข

๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้
เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในปัจจุบัน
๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
 Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ขจัดอุปสรรคทางการค้า
 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค
๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับ

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม (เป็นพลเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางาน
เพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม
เปูาหมายของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ)

ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท
ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบ ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุ
พลิกโฉม
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร ๔ . ๒ ก า ร ส ร้ า ง เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
สภาพแวดล้ อ มการท างาน และ
ประเภท
ระ บบสนั บสนุ น ที่ เ ห มา ะ สม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
//มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนั บ สนุ น ติ ด ตามก ากั บ ประเมิ น ผล โดยด้ า เนิ น การภายใต้ แผนงาน/โครงการ คื อ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ //กระจายอานาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริ หารสถานบริก ารของกระทรวง
สาธารณสุข

๘

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ใจ สติปัญญา และสังคม
มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งการจั ด การสุ ข
ภาวะในทุ ก รู ป แบบ ที่ น าไปสู่ ก ารมี
ศัก ยภาพในการจัด การสุข ภาวะที่ดี ไ ด้
ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้
คนไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี และมี “ทั ก ษะ
ด้านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม
ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย
ใจ สติปัญญา และสังคม
๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
(พัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะที่ถู ก ต้องและเชื่อถื อ
ได้ให้แก่ประชาชน)

๘ ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ ประชาชนไทยทุ กคนมี ทั กษะในการเข้ าถึ งและประมวลข้ อมู ลสุ ขภาพ เพื่ อใช้
ประกอบการตั ดสิ นใจในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง //สั งคมไทยเป็ นสั งคมรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ คื อ สั งคมที่
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ - และวัฒนธรรม
สื่อ-เอกชน-และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ // การวางระบบ- ๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการ
กลไกในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้จัก การรู้จริต และ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
การรู้เท่ าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทันกั บพลวัตการเปลี่ย นแปลงและ
คนในสังคม (ส่งเสริมให้สื่อ และ
ผลกระทบในทุกระดับ//การเปิดพื้นที่แห่งการบ่มเพาะสื่อ (media lab) ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ป ฏิ บั ติ ต า ม
ต่อยอดนวัตกรรมสื่อสาร ที่ร่วมกันพัฒนา “คลังปัญญาของแผ่นดิน” อันได้แก่ เนื้อหาสาระที่สร้ างสรรค์ มี
จรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การ
ประโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทย
จัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่
และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม
สื่ อ สร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง การใช้ สื่ อ
ออ นไลน์ และ เครื อข่ า ยสั ง คม
๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม
ด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการทาหน้าที่กากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
จริย ธรรม และการมีจิตสาธารณะ
ดาเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย สานึกแห่งความรับผิดชอบ และด้าน
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มาตรฐานและจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ //การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา-เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก
และค่านิยมที่พึงประสงค์)
สื่อสารมวลชน //การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ก ากั บมาตรฐานวิ ชาชี พ และจริย ธรรมวิช าชีพ ทั้ง ในระดั บ องค์ ก ร ในระดั บ กลุ่ ม วิช าชีพ และในสภา

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน
กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๕.๓การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี

ปฏิรูปด้าน

๙

๑๑

ด้านสังคม

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน//การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
๕ การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย และวัฒนธรรม (ปลูกฝังค่านิยม
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์)
๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
และวัฒนธรรม
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
๑.๗ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค น ไ ท ย มี จิ ต
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ //
ส่วนรวม
เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม
๓.๔การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย
๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ตัวชี้วัด
๑ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ ๑๐ ที่จนที่สุดไม่เกิน ๑๕ เท่า
๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๖๐
๓ พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุนทรัพยากรและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ และการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ไม่
น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด
๔ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๓

ด้านกฎหมาย

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๒) มีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้า

๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสาคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายนาความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาและการเสนอกฎหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อกาหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง ๑.๘สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ผู้บริโภค (โดยกาหนดมาตรการเพื่อ
กระบวนการยุติธรรม (เน้นการ
สร้างความเสมอภาคที่สาคัญ ได้แก่
สร้างหลักประกันในการเข้าถึง
กา ร จั ดเ ก็ บภ าษี ก า ร ถื อ คร อ ง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน)
ทรั พ ย์ สิ น ในลั ก ษณะภาษี ค วาม
มั่งคั่ง)

ปฏิรูปด้าน

๔

ด้านยุติธรรม

๕

ด้านเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานทาหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการจัดทา
และเสนอร่างกฎหมาย
๔) มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น
๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ
๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค
๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จาเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน
๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค
๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ปัญหาความเหลื่อมล้าต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง
๒) ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น
๓) การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจาคุกกักขังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
๔) จาเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ
๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในปัจจุบัน
๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
๒.๑ การยกระดับรายได้และคุรภาพชีวิตในระดับบุคคล (ขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐
โครงการทั่วประเทศ //ใช้ Big Data ภาคเกษตร //พัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming//พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธ
สัญญา

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม (เน้นการ
สร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน)

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน
ไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการทางาน
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
สังคม
๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๓.๓สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนที่มีการ
(พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับ
ระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๒.๒การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )
๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ
 การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
 ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
 เงินบานาญ ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
และรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ
 การบริหารจัดเก็บภาษี ควรมีการพิจารณานารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้
 ระบบภาษี ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการทาให้ผู้มีรายได้สูง
มีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รายได้น้อยและเกษตรกรที่
เสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน
 การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า

๖

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก นิติธรรม //ลดและปูองกั นความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ //
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุก ภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๗

ด้านสาธารณสุข

๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับ
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
//มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนับสนุน ติดตามกากับประเมินผล โดยด้าเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ กระจายอานาจโดยการ
ตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบ
บริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ศักยภาพของเกษตรกรฐาน
ทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และ
ชุมชนท้องถิ่น)
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (โดยกาหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความเสมอภาคที่สาคัญ ได้แก่
การจัดเก็บภาษีการถือครอง
ทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่ง
คั่ง)
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (โดยการจากัด
การถือครองที่ดินแบบผูกขาด
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพื้นที่ปุาทับซ้อนพื้นที่ทากินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการ
เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (โดยการจากัด
การถือครองที่ดินแบบผูกขาด
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพื้นที่ปุาทับซ้อนพื้นที่ทากินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการ
เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน)
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา
(โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้าน
บริการสาธารณสุข เน้นการ

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๓ กาลังคนสุขภาพ สัดส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนา//ความเหลื่อมล้าของการกระจายบุคลากรสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพลดลง และไม่มีพื้นที่ที่ขาด
แคลนบุคลากรซ้าซาก //องค์กรและหน่วยงานในระดับต่างๆ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการกาลังคนด้ าน
สุขภาพ มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสม โดยด้าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ จัดตั้ง
กลไกระดับชาติในการพัฒนาและกาหนดนโยบาย //พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพใน
ระบบดิจิทัล และกระจายอานาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร
๔ ระบบบริการปฐมภูมิ ให้บริการและระบบบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์ //สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อให้
บริการปฐมภูมิ มีการให้บริการ ระบบบริการมีความสมบูรณ์ โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนา
คุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ //การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี //การพัฒนาด้าน
การเงินการคลัง //การพัฒนากาลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ และการพัฒนากลไกอภิบาลระบบ
๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน
//การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปูองกันได้จากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพ
และมาตรฐานดาเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ ทบทวนโครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
//ปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน //พัฒนากาลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค พัฒนาระบบงาน P&P ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิ ด และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ดาเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ
ปรับปรุงโครงสร้างการทางานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค //ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค //ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย //พัฒนากาลังคนด้าน P&P //พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
๘ ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ ประชาชนไทยทุ กคนมี ทั กษะในการเข้ าถึ งและประมวลข้ อมู ลสุ ขภาพ เพื่ อใช้
ประกอบการตั ดสิ นใจในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง //สั งคมไทยเป็ นสั งคมรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ คื อ สั งคมที่
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๙ การคุ้ มครองผู้ บริ โภค แนวทางการบู รณาการงานคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ านสุ ขภาพในประเทศที่ เป็ นระบบ มี
มาตรฐาน เพื่อให้เกิด ความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และ กฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องกั บการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ //จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการ

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
กระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การ
พยาบาล)

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๗สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา
(โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้าน
บริการสาธารณสุข เน้นการ
กระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การ
พยาบาล)

ปฏิรูปด้าน

๘

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

บริการด้านสุขภาพ และสร้ างเสริ มให้ผู้ บริโภคมีความรู้เท่าทัน เกี่ ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านต่าง ๆ
๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และใช้
บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม // มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมี
คุณ ภาพ //ค่า ใช้จ่ ายด้ านหลัก ประกั นสุข ภาพอยู่ใ นระดับที่ ก ารคลัง ของประเทศสามารถรองรับได้ //
สถานพยาบาลใช้กรอบแนวคิดการจัดบริการที่เน้นความคุ้มค่า โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ
กาหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสาหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินสาหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ //คุ้มครองด้านสุขภาพ
แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน //พัฒนากลไกหลักใน
การบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ และ จัดทากฎหมายสาหรับการอภิบาลการคลังระบบ
หลักประกันสุขภาพ
๒ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ สังคม
ด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการทาหน้าที่กากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่ง ๓.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ดาเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้ นฐานของการเคารพกฎหมาย สานึกแห่งความรับผิดชอบ และด้าน
สารสนเทศและสื่ อ สร้ า งสรรค์
มาตรฐานและจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ //การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา-เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก
(พั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในเชิ ง
สื่อสารมวลชน //การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ก ากั บมาตรฐานวิ ชาชี พ และจริย ธรรมวิช าชีพ ทั้ง ในระดั บ องค์ ก ร ในระดั บ กลุ่ ม วิช าชีพ และในสภา
ตระหนั ก และภู มิคุ้ ม กั น ของผู้ เ สพ
ระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน//การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้าน
สื่อ)
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
๔ การปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลสื่อออนไลน์
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การพัฒนาส่งเสริมและกากับการบริหารจัดการร่วมกัน
ของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวังข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ //การนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองการทาธุรกรรมออนไลน์ของประชาชน และปราบปรามอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต//
การนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการงานด้านการแจ้ง
เตือนภัยออนไลน์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ และการระงับการเผยแพร่ข้อมูล -ข้อความที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งระบบแจ้งกลับ และการเยีย วยาผู้เสีย หายจากภัย ทางออนไลน์//การจัดทากลไกการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ//
มาตรการปกปูองและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ //ระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปด้าน
๙

ด้านสังคม
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สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
๑.๖ ลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ่ ง เปู า เพื่ อ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

๑ การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ
//องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม //ปรับปรุง
สิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ//เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน
๒ การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ปลดล็อ คข้อจากั ดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่ม ผู้
เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง
ทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิต
ภาพให้แก่สังคมได้
๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและ สังคม
พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม //มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ ๓.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
จัดสรรทรัพยากร //พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ
สารสนเทศและสื่ อ สร้ า งสรรค์
ตัดสินใจของรัฐบาล ในการดาเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย
(พั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในเชิ ง
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนั ก และภู มิคุ้ ม กั น ของผู้ เ สพ
สื่อ)

๔ การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชน สังคม
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) // ชุมชนมี ๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่
เศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน // ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่างๆ
ทอดทิง้ กัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม
๓.๕สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบนฐานทุ น
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔สร้ า งภู มิ คุ้ ม กัน ทางปั ญ ญาให้ กั บ
ชุมชน

ปฏิรูปด้าน

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๕ การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย สังคม
ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่
ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ
๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ ได้แก่ ปุาธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นที่
สวนปุาใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕
๒ พื้นที่เขาหัวโล้น หาดท่องเที่ยวและแนวปะการัง แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้าเสีย
ได้รับการบาบัดและขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกสุขอนามัย ปริมาณฝุุนขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสากล
๓ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น ระบบ
การจัดการเชิงคุณภาพของภาคการท่องเที่ยว ระบบจัดการน้าเชิงลุ่มน้า ความมั่นคงน้าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ ๘
กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนับสนุน
๔ การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุกภาคส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการสาคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการกาหนดอนาคตประเทศ

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๒

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //หน่วยงานภาครัฐมีโ ครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
สาหรับรองรับการให้บริการ/การทางานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ
เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการชาระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่ ว ยก ากั บ สามารถน าระบบดิ จิ ทั ล ไปใช้ ใ นการท างาน และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการท างานด้านต่าง ๆ ที่ถูก ต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้ อมูลกั บหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง // มีการนาระบบดิจิทัลสาหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการ
เอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กาหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้าซ้อนของหน่วยงาน และ
ช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย สาหรับใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น วางแผนและตั ด สิ น ใจ และให้ มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล ดั ง นี้ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี
ความสาคัญ ข้อมูลรายสาขา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้า ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ
เช่น แผนและงบประมาณ กาลังคนภาครัฐ เป็นต้น ข้อมูลระดับจังหวัด

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๖.๒พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่ง แวดล้อ มเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเติบโตที่ มีคุณภาพใน
อนาคต

ปฏิรูปด้าน
๕

ด้านเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑

การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน
 อุตสาหกรรมการเกษตร
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
 การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ เกษตรกรทั่วประเทศ
เข้าใจ และหันมาทาการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น
 การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๕.๑ พัฒ นาการจั ดการน้าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ ง
ระบบเพื่อเพิ่มความมั่ นคงด้ านน้ า
ของประเทศ
๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในกร
ใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการใช้ น้ า ให้
ทัดเทียมกับระดับสากล

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
๔.๑จั ด ท าแผนผั ง ภู มิ นิ เ วศเพื่ อ การ
พั ฒ น า เ มื อ ง ช น บ ท พื้ น ที่
เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๕.๕พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร
และอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้ า ถึ ง อาหาร โดยบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร
และเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบ
บูรณาการ

๖

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑ ทรัพยากรทางบก
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาไม้ที่เหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศ ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
และการใช้ประโยชน์ //สามารถหยุดยั้งและปูองกันการทาลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของชาติ ๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีว ภาพในและนอกถิ่น กาเนิ ด
อย่างยั่งยืน //มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็น
โดยเฉพาะสั ต ว์ ปุ า และพั น ธุ์ พื ช ที่
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคานึงถึงดุลยภาพทางสังคม
ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ โดยลดอั ต ราการ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปุาและสัตว์ปุาไม้มีประสิทธิภาพ บน
สูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิด
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
พั น ธุ์ เ ฉพาะถิ่ น และแหล่ ง ที่ อ ยู่
 ทรั พ ยากรดิ น ประเทศไทยมี แ ผนการใช้ ที่ ดิ น ของชาติ ทั้ ง ระบบที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
อาศั ย ตามธรรมชาติ ตลอดจน
ศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ที่ดินการเกษตรมีความสมบูรณ์
ค ว บ คุ ม ช นิ ด พั น ธุ์ ต่ า ง ถิ่ น ที่ มี

ปฏิรูปด้าน
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และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 ทรัพยากรแร่ //ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพ ยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน //การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม
และคานึงถึง //ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน//ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

๒ ทรัพยากรน้า //สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิ ดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ทรัพยากรน้า//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้าต้นทุน รวมทั้งระบบการ ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กระจายน้า //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้า //ประชาชนมีส่วนร่วม ๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลอง
ในการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ
และแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
(โดยฟื้นฟูแม่น้า ลาคลองและปรับ
เขื่อนปูองกันตลิ่งและฝายชะลอน้า)
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (พัฒนาระบบจัดการน้าทั้ง
ระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่ม
ผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้า
ทุกภาคส่วน)
๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ //มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่ว นร่วมของทุก ภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นสาคัญ
๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ // ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ//ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มี
ทิศทางที่ชัดเจน ในการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้

ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการสร้าง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทาง
ทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแล
ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งหมด)
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
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Thailand ๔.๐ และยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน //ความ
หลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
เป็นเครื่องมือในการลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม สอดคล้อง
กับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
๕ สิ่งแวดล้อม // ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชน //การผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การ
เจริญเติบโตบนฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน //ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน
และประชาชนในการจัดการมลพิษทาให้เกิดความไว้วางใจและความสาเร็จในการลดมลพิษ

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก นิติธรรม //ลดและปูองกั นความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุก ภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๔สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
๑.๓ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ ม่ น้ าล าคลอง สิ่งแวดล้อม
และแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัด
การเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่า
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๔.๓ จั ด ก า ร ม ล พิ ษ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
โดยเฉพาะขยะและน้ าเสี ย และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ ค่ า
มาตรฐานสากล
ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการ เชิงนิเวศ
ประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห าร ๔.๕พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รพั ฒ นา
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
เมื อ งและชุ ม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส า คั ญ ร ว ม ทั้ ง
อาสาสมั คร ด้ ว ยกลไกการมีส่ ว น
ป ร ะ เ ด็ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนใน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐ
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๗

ด้านสาธารณสุข

๑๐

ด้านพลังงาน
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สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
๖.๔ พั ฒ นา และด าเนิ น โครงการที่
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ ด้ า นทรั พ ยากร
ธ ร ร ม ช า ติ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาภิบาล

๘ ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ ประชาชนไทยทุ กคนมี ทั กษะในการเข้ าถึ งและประมวลข้ อมู ลสุ ขภาพ เพื่ อใช้
ประกอบการตั ดสิ นใจในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง //สั งคมไทยเป็ นสั งคมรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ คื อ สั งคมที่
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยดาเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มี
การปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา โดยคานึงถึงการกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความ
เสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา กาลัง
ผลิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟูาหลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
กระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ
ผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้าน
ระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูาทั้งระบบ
๗ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // นาก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลาย
ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในธุรกิ จ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดกั บประชาชน //นาก๊ าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด
๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
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ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
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เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
พลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้ อขาย
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ
๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
//แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน //มีโรงไฟฟูาขยะที่ช่วยลดปัญหา
ขยะล้นเมือง/กาจัดผิดวิธี //เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง
๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง // เกิด
การว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์)
๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มี
ขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง
พลังงานออกประกาศกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code: BEC)
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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
๑ ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้าซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม
ยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น หรือถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินงาน รวมทั้งลดการ
แข่งขันกับภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม
๓ การทางานมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนร่วม
สอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร้อมทั้งการสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น
๕ กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
ส่วนรวมของประเทศ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากล ไม่เลือก
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสารวจของ International Institute for Management Development (IMD) อยู่
ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก
๓ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของ
โลก
๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูง

ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปด้าน
๑

ด้านการเมือง

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม
และทัศนคติที่ดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก
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การครอบงาไม่ว่า ด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บสิทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีสานึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ //
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง
๓ การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้มีการกระจายอานาจและการพัฒนานักการเมือง เหมาะสมกับภารกิจ
ท้องถิ่น//ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น // ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและ
ประชาชนในการบริหารท้องถิ่น//ให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น
สนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น (ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะ
จัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่)
๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดีย ว เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
เพื่อให้จดจา และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล //การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชน รวดเร็ว โปร่งใส (หน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญ โดยไม่ ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล /คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความ หน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัด ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
หมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่กาหนด //การให้ข้อมูลและคาปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียว ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
//การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสาร ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้
ซ้าซ้อน สามารถดาเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บริการล่วงหน้าได้
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน)
๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //หน่วยงานภาครัฐมีโ ครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
สาหรับรองรับการให้บริการ/การทางานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ
เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการชาระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และ
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โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดขึ้น)
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หน่ ว ยก ากั บ สามารถน าระบบดิ จิ ทั ล ไปใช้ ใ นการท างาน และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการท างานด้ านต่าง ๆ ที่ถูก ต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้ อมูลกั บหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง // มีการนาระบบดิจิทัลสาหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการ
เอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กาหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้าซ้อนของหน่วยงาน และ
ช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย สาหรับใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น วางแผนและตั ด สิ น ใจ และให้ มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล ดั ง นี้ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี
ความสาคัญ ข้อมูลรายสาขา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้า ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ
เช่น แผนและงบประมาณ กาลังคนภาครัฐ เป็นต้น ข้อมูลระดับจังหวัด
๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความ เหมาะสมกับภารกิจ
ทันสมัย กะทัดรัด ระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถยุบเลิก
๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ
(ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระทรวง (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance) // ทบทวนบทบาท
ภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในส่วนของภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อลดความซ้าซ้อน ศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกระบวนงาน ระยะเวลาในการให้บริการ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิง
ภารกิจในอนาคต และปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป // ทบทวนภารกิจหลัก
บูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่
ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจกาหนดนโยบาย กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน โดยให้ภาคเอกชนหรือภาค
จาเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วน
ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามาทาแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ทาภารกิจที่แข่งขันกับภาคเอกชน และ
อื่นรับไปดาเนินการ)
ลดบทบาท สาหรับภารกิจรอง เน้นการจ้างเหมาและการทางานแบบจัดบริการร่วม //พัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหาร และสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชา
รัฐ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด
เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
ในภูมิภาคให้มีเท่าที่จาเป็น ไม่ซ้าซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยง
การทางานของหน่วยงานในพื้นที่และทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์
ชาติ //ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทส่วนภูมิภาค เป็นการให้คาปรึกษาแนะนา
ด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ //ยกระดับธรร
มาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น //ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดตั้งและยุบหน่วยงานให้มีความคล่องตัว การนาไป
ปฏิบัติตามความเหมาะสม //
ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหาร การจัดทาคาขอ
และอนุมัติงบประมาณให้กระชับ สอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลง และคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข
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ปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก สร้างกลไกการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของ
การใช้งบประมาณ
๔ กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ภาครัฐมีกาลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะที่สาคัญแก่ประชาชน และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ //ขนาดกาลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว //
กาลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผัน
ผวน //กาลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ //
ภาครัฐมีก ลไกการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลังคนให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด // มีก ารบูรณาการ
ฐานข้อมูลกาลังคนภาครัฐทุก ประเภทสาหรับการกาหนดนโยบายกาลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล //มี
กลไกการบูรณาการนโยบายกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกาลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ
๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และและผลสัมฤทธิ์ // ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความ
สนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากขึ้น //ระบบและรูปแบบการจ้างงานที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสาหรับบุคลากรที่มีความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ //กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานสาหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุก ประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธาณะ //ระบบการประเมินและการ
บริหารผลงานมีความเข้มแข็ง ความเป็นธรรม และสามารถคัดครองและพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล //ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่วงวัย และพื้นที่ปฏิบัติงาน
// บูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้าซ้อน มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง // ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้นาที่เป็นตัวอย่าง สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้
อย่างต่อเนื่อง //ภาครัฐมีผู้นารุ่นใหม่ที่มีทักษะและทัศนคติ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีภาวะผู้นาในการ
เปลี่ย นแปลง // ทุก กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม โดยมีระบบพิทัก ษ์คุณ ธรรมที่เป็น
มาตรฐานเดีย วกั น // บุคลากรภาครัฐมีความก้ าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีผู้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอสาหรับการดารงตาแหน่งสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ // บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า
และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาครัฐสามารถระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างทัน
การณ์และมีประสิทธิผล // นาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และ
เลื่อนตาแหน่ง และการโยกย้าย
๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนที่เป็นดิจิทัลในทุก

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง
๕.๑ ภาครั ฐ มี ก ารบริ ห ารก าลั ง คนที่ มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๕.๒ บุคลากรภาครัฐ ยึดค่ านิ ย มในการ
ทางานเพื่ อ ประชาชน มีคุ ณ ธรรม
และมี ก ารพั ฒ นาตามเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
๖.๒ บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด มั่ น ในหลั ก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ประเด็ น ที่ ๔ ภาครั ฐ มี ค วามทั น สมั ย
ทั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ มี ขี ด
สมรรถนะสูง

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปด้าน

๓

ด้านกฎหมาย

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ขั้นตอน มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและปูองกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการ
เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี
ผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีการตรากฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
ตลอดจนการเปิดเผยผลการดาเนินการต่อสาธารณะ ซึ่งมีความชัดเจนและสามารถบังคับให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
๒) มีกลไกตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมีการจัดทาระบบสารสนเทศกลางเพื่อเป็น
เครื่องมือและช่องทางในการดาเนินการและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) มีการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้
ดุล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ และการก าหนดโทษทางอาญา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาร่างกฎหมายและการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นกฎหมายที่ดี
๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
๒) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน
๓) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๒) มีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้า

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
และมีเท่าที่จาเป็น
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
และมีเท่าที่จาเป็น
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
และมีเท่าที่จาเป็น
๗.๓ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า เที ย ม มี ก าร
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
กฎหมาย

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ปฏิรูปด้าน

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๔ มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
๑) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรา
และมีเท่าที่จาเป็น
กฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
๒) มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบกฎหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
ประเทศ
เปลี่ยนแปลง
๕ พัฒนากระบวนการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบ ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
เวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
และมีเท่าที่จาเป็น
๑) กระบวนการจัดทาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่
๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบ
หน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้นมีความสมบูรณ์ มีคาอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน
กฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อ
๒) กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายที่ตรวจ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความ
พิจารณาเป็นกฎหมายที่ดี เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
๓) มีกลไกรองรับการจัดทาและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็น
ไทย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีกลไกรองรับการจัดทาและตรวจ
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
พิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องมีเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศหรือตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย
๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสาคัญและจัดให้มี
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทาง
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
กฎหมายแก่ประชาชน
และมีเท่าที่จาเป็น
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายนาความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมา
เปลี่ยนแปลง
พิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาและการเสนอ
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อกาหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานทาหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
๔) มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
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สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
ของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
และมีเท่าที่จาเป็น
๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย
๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบ
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
วิชาชีพที่ดี
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
และมีเท่าที่จาเป็น
๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ซึ่งเปิดโอกาสให้
รวดเร็ว โปร่งใส
ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้ ระบบการ
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีหลายภาษา และมีระบบรักษาความ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
ปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยมีรูปแบบ “๔ ท.” อันได้แก่ “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา” รวมทั้งมีกฎหมาย
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
รองรับการดาเนินการดังกล่าว
๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
๑) มีกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
และมีเท่าที่จาเป็น
๒) มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
๓) มีกฎหมายเปลี่ยนโทษทางอาญาที่มีการจาคุกและปรับ และสามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
โดยให้เปลี่ยนมาตรการการลงโทษอาญาดังกล่าวเป็นโทษปรับทางปกครอง
กฎหมาย
๔) การศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลนาจับที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกฎหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

เป็นธรรมและเป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔

ด้านยุติธรรม

๑ การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
๒) ประชาชนผู้ มี อ รรถคดี ส ามารถตรวจสอบความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม

ประเด็ น ที่ ๑ ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอ บสนอ งความ
ต้อ งการ และให้ บริ ก ารอย่ า งสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ได้ ม าตรฐานสากลและเป็ น ระดั บ
แนวหน้าของภูมิภาค
ประเด็ น ที่ ๘ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีค วามเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค
๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จาเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน
๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค
๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ปัญหาความเหลื่อมล้าต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง
๒) ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น
๓) การนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจาคุกกักขังเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล
๔) จาเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
และมีเท่าที่จาเป็น (มุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้าน
ต่าง ๆ)
๔ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวน เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ทัศ น์ ในการบริ หารงานยุ ติธ รรม // ความเป็ น ธรรมในสั ง คมเพิ่ม ขึ้ น จากการปรับ กระบวนทั ศ น์ ในการ ประชาชนโดยเสมอภาค

ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
ทั น การเปลี่ ยน แ ปล ง แล ะมี ขี ด
สมรรถนะสูง
๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๒พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
บริหารงานยุติธรรม // การแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยการบัง คับใช้ ก ฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การกระทาผิดซ้าลดลง //
การกาหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทาความผิด //
การบูร ณาการฐานข้อมูล ที่เกี่ ย วข้องกั บผู้ต้ องหา/จาเลยระหว่างหน่วยงานที่เ กี่ ย วข้ องในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
มีค วามเป็ นกลาง น่าเชื่ อ ถือ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามกล้ า
หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มี
ความเป็ น ธรรม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก)

๕ การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การสอบสวนคดีอาญามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง โปร่งใส//
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีได้รับความยุติธรรมและหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง

๖ การกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุ ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
ความ
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ คดีไม่ขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟูองคดี ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๑การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ได้ ม าตรฐานสากลและเป็ น ระดั บ
แนวหน้าของภูมิภาค
ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและ
ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
พนักงานอัยการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ประชาชนโดยเสมอภาค

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก)

ปฏิรูปด้าน

สอดคล้องโดยตรง
สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวน มี ค วามเป็ น กลาง น่ า เชื่ อ ถื อ โปร่ ง ใส
คดีอาญา
ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติ ธรรมมี
๒) ผู้เสียหาย/ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษได้ที่สถานีตารวจทุกแห่งทั่วประเทศ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามกล้ า
หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มี
ความเป็ น ธรรม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก)
๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
๑) หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล มีระบบการตรวจเก็บพยานหลักฐานและการ ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และมีอิสระอย่างแท้จริง
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีแรงจูงใจใน (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
๓) พนั ก งานสอบสวนมี ทั ก ษะในการรั ก ษาสถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละเก็ บ รวบรวมพยานหลั ก ฐานทางนิ ติ ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม)
๔) การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีมีมาตรฐาน
๕) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชเพียงพอต่อการรองรับงานด้าน
นิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงทั่วประเทศ
๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่ง ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอานวยความยุติธรรม
๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานใน
๒) บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติและค่านิยมในการบริการประชาชน
กระบวนการยุติธรรมเคารพและยึด
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
มั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
๓) การจัดระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย
๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้รับความยุติธรรมจากการดาเนินคดีพาณิชย์ที่สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน

๕

ด้านเศรษฐกิจ

๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การดาเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดทาแผนงาน
สาหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการของ
ภูมิภาค CLMV
 อุตสาหกรรมการเกษตร
 อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องดาเนินการ ๓ โครงการหลัก ใน
แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทางานตามกลุ่มประเภท
อาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับ สู่ผลิตภัณ ฑ์อาหารมูลค่าสูง และการ
ประชาสัมพันธ์อาหารไทย
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
 อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึก ษาด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึ งดูดศาสตราจารย์
หรื อ ผู้ ส อนที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น และการอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
 อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเที่ย งเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนา
คุณภาพของบริก ารด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งด้านสถานพยาบาล จานวนแพทย์และพยาบาล
และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก)
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ
(มีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการ
กระจายอานาจในระดับที่เหมาะสม)
ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีด
สมรรถนะสูง
๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ (ปรับโครงสร้าง และ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ใน
รูปแบบที่มีความหลากหลาย
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง)

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในปัจจุบัน
 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคโนโลยี จ าเป็ น ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งระบบ ข้ อ มู ล สื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และจาเป็นต้องมีการ
สร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data
 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อานวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกัน
ได้ ไม่ว่าในเชิงราคา เชิงคุณ ภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจาก
กฏเกณฑ์และนโยบายที่ปกปูองผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งจากการแข่งขัน
๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
 Cluster and Hubs พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 ขจัดอุปสรรคทางการค้า
 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค
๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
 จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัยพัฒนา
 ตั้งศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ

๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
๒.๒การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) )
๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า หรือ
๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจไทยควรจะมีการปฏิรูปโดยมีเปูาหมาย ดังนี้
๑) ทาพันธกิจหลักที่ควรทา มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒) ทาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ
(มีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการ
กระจายอานาจในระดับที่เหมาะสม
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ
(มีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการ
กระจายอานาจในระดับที่เหมาะสม)

ปฏิรูปด้าน

๖

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
๓) ทาอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล
๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด
๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization)
และนวัตกรรม (Innovation) ควรจัดตั้ง “สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ ” เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่
กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการบูรณา
การและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อาจพิจารณา
ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีความพร้อมมารวมอยู่ในสานักงาน
ฯ นี้ ในการจัดตั้ง “สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติ” นี้ ควรดาเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ
.....”
๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ // เศรษฐกิจไทยจะ SME
มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ // SME ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดทาคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data
and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคธุรกิจให้สามารถนาไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐในการนาไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน
๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่ได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า น

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

๗

ด้านสาธารณสุข

๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นที่ถูกออกแบบให้รองรับกับ
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นที่ที่บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
//มีกลไกระดับเขตที่มีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนั บ สนุ น ติ ด ตามก ากั บ ประเมิ น ผล โดยด้ า เนิ น การภายใต้ แผนงาน/โครงการ คื อ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ //กระจายอานาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริ หารสถานบริก ารของกระทรวง
สาธารณสุข
๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ //ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม//บุคลากรในระบบสุ ขภาพมีความเข้าใจประโยชน์ และข้อจากัดของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผู้บริหารนามาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบอย่าง
สม่าเสมอ //การส่งต่อผู้ปุวยมีการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเลกทรอนิกส์ //มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่สามารถนามาใช้สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพได้จริง //มีกลไก
อภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ โดยด้าเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาระบบ
บั น ทึ ก สุ ข ภาพดิ จิ ทั ล และการสนั บ สนุ น ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ //จั ด ตั้ ง ระบบและองค์ ก รหลั ก เพื่ อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ //การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ

๘

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการ
สื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //รัก ษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ต้องครอบคลุม
หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการรวมกลุ่มร่วมดาเนินการ
ในระดับภาคส่วน (Sector) //การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการปูองกันและ
บรรเทา //สาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ//การบูรณาการหน่วยงานความ
ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และเนื้องานงานด้านข้อมูลเพื่อการปู องกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ให้
เกิดเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
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ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า
ประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การ วิเคราะห์การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ )
ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ นาไปสู่การ วิเคราะห์การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ )

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริ การสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มา
ประยุกต์ใช้

ปฏิรูปด้าน

๙

๑๐

ด้านสังคม

ด้านพลังงาน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป

๖ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การบูรณาการการบริหารจัดการระบบ กลไก และการ
กระบวนการนาเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน//การจัดตั้งระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารความรู้อัจฉริยะ (Intelligence –Information/Knowledge Center System) และการ
พัฒนาบุคลากรของรัฐในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล//การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการวางจัดระบบการเชื่อมโยงช่องทางช่องทางการร้องเรียน –การประสานงานด้านการติดตาม-และการ
ตอบรับผลการร้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและ
พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม //มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากร //พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาล ในการดาเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย

๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
และแนวโน้ ม การจั ด หา ผลิ ต ขนส่ ง จ าหน่ า ย และบริ โ ภคพลั ง งานของประเทศ เพื่ อ เป็ น กลไกที่ มี

สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์
(มีระบบการบริ หารจัดการข้อมูล
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
นาไปสู่ การ วิเคราะห์การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ )

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และ
ทุกพื้นที่
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ
(มีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการ
กระจายอานาจในระดับที่เหมาะสม)

ปฏิรูปด้าน
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สอดคล้องโดยตรง
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด //ต้อง
มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ ในการสร้าง
ความชัดเจนและลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ของประเทศ //ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการ
ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มี
ความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน// เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการนาข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

๑๑

ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการดาเนินการ มีการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่สาคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การ
พัฒนาโรงไฟฟูา และสร้างความตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญด้านพลังงาน //องค์กรพัฒนา
เอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของ
การรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น // ผู้ประกอบการมีการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบต่อสั งคมและชุมชน ตลอดจนมีก ารส่งเสริมวิสาหกิ จ เพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กั บ
ประชาชนในพื้นที่
๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงพลังงาน //ส่งเสริมและจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access
(TPA) ของระบบส่งและระบบจาหน่าย //ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
๑ ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ให้มี ก ารส่ งเสริ มสนับสนุน และให้ ความรู้ แก่ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ตประพฤติ มิช อบ รวมทั้ง ให้ มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกั นเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้

สอดคล้องโดยอ้อม
กับประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๑.๒ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า น
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า
ประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
๖.๑ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ
๓.๑ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๓.๒ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาประเทศ
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม

ปฏิรูปด้าน

เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย กลยุทธ์ //
เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึก ของประชาชนในการต่อต้านการทุจ ริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๒ ด้านการป้องปราม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง // ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
๓ ด้านการปราบปราม
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
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