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ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคง 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความม่ันคง 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
๓  กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน

การแก้ไขปัญหา   
๔  ประเทศไทยมีบทบาทเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
๕  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) ส าหรับประเทศไทย อยู่ใน ๑๐ ล าดับแรกของโลก ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

๒ “ระดับความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World Internal Security & Police 
Index)” อยู่ใน ๒๐ ล าดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

๓ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ์ แผน ระบบการแก้ไขปัญหา 
และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๔ การน าเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาสท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 
๕ การพัฒนากลไก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

 

 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๑ ด้านการเมือง ๑  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติท่ีดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และมีส านึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ // 
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง

ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี
เสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความ

จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

๒  กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย  
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์//ให้คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี //ให้มีกลไกและมาตรการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ 

 ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๓  การพัฒนาและเสริมสร้าง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีมีเสถียรภาพ และมีธรร
มาภิบาล 

๔  การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ     
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  //ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเท่ียงธรรม //ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด //ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเท่ียงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองท่ี
เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง //ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง

ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี
เสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 

๕  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย    
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  //ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  //ให้เกิดการควบคุมและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล // ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

 

๔ ด้านยุติธรรม ๔  การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม  
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวน
ทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม // ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้นจากการปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารงานยุติธรรม // การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  //การกระท าผิดซ้ าลดลง // 
การก าหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด  // 
การบูรณาการฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ี

สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุ
ของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ี
ส าคัญ  

  

๖ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑ ทรัพยากรทางบก 
 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศ

และการใช้ประโยชน์ //สามารถหยุดยั้งและปูองกันการท าลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของชาติ
อย่างยั่งยืน //มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงดุลยภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปุาและสัตว์ปุาไม้มีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

 ทรัพยากรดิน  ประเทศไทยมีแผนการใช้ท่ีดินของชาติท้ังระบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ท่ีดินการเกษตรมีความสมบูรณ์

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
และสิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทาง
ทะเล  

 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
และมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 ทรัพยากรแร่ //ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน //การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม 
และค านึงถึง //ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน//ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม 

 
๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์

และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ//มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

 

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นที่ ๕ การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม   
๕.๒การบริหารจัดการความมั่นคงให้

เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ 

 
๑๑ ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑  ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
 ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย  กลยุทธ์ //
เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย

 ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ี

สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
(มีการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
และท าให้ เกิ ดความเชื่ อมั่ นใน
กระบวนการยุติธรรม )   



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง  //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

  
  

๒ ด้านการป้องปราม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ

ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง ( Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง //  ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 

๓ ด้านการปราบปราม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง

ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟูองศาล พิพากษา) ท้ังแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็น
ธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรัดการติดตามน า
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระท าผิดท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มี
กฎหมายท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

 

๔   ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต กลยุทธ์ ปรับปรุงกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน //ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสาน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ //จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) //การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา 

 

   
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์  ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี 
๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี 
๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ในระยะ ๒๐ ปี  
๔ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย International Institute for Management Development 

(IMD) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับท้ังหมด 
 
ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

 

 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒ ด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

๑  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว 
เพื่อให้จดจ า และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล //การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชน
เป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลท่ีส าคัญ โดยไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล /ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความ
ต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัด
หมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าท่ีในวันและเวลาท่ีก าหนด //การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียว
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
//การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสาร
ซ้ าซ้อน  สามารถด าเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ  สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับ
บริการล่วงหน้าได ้

ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 
๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐ (พัฒนาและบูรณา
การกลไกภาครัฐ การขออนุญาต
ต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน 
การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้
ลงทุน การช าระภาษี เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ) 

 

๓   โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้
เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด เช่น ด้านการท่องเท่ียว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดย
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้มีเท่าท่ีจ้าเป็น ไม่ซ้้าซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการท้างานของหน่วยงานในพื้นท่ีและทุกภาคส่วน เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีสู่ยุทธศาสตร์ชาติ //  

 ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๒เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 

(ยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมือง
เศรษฐกิจประจ าภาค เพื่อเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคท่ี
เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจอื่น) 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๔ ด้านยุติธรรม ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย 
๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้รับความยุติธรรมจากการด าเนินคดีพาณิชย์ท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ 
๔) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน 

 ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 
๕.๕ปรับบทบาทและโอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐ (พัฒนาและ
บูรณาการกลไกภาครัฐ การขอ
อนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียน
ทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การ
คุ้มครองผู้ลงทุน การช าระภาษี 
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ) 

๕ ด้านเศรษฐกิจ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน  

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การด าเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดท าแผนงาน
ส าหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล  

 อุตสาหกรรมการเกษตร   
 อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องด าเนินการ ๓ โครงการหลัก ใน

แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการท างานตามกลุ่มประเภท
อาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการ
ประชาสัมพันธ์อาหารไทย 

 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและ

พัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์
หรือผู้สอนท่ีมีคุณภาพท้ังในและต่างประเทศเพิ่มขึ้ น และการอ านวยความสะดวกให้กับ
ภาคเอกชนในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา 

 อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเท่ียงเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนา
คุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ท้ังด้านสถานพยาบาล จ านวนแพทย์และพยาบาล 
และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา

ประเด็นที่ ๑ มหาอ านาจทางการ
เกษตร (เน้นเกษตรคุณภาพสูง และ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษา
ฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่
ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ังเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น) 
ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต (เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะและ
ความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
ยั่งยืน) 
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก (พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิม
และสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมี
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน  

 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จ าเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท่ีมีคุณภาพม่ันคงและมีเครือข่ายท่ีครอบคลุม และจ าเป็นต้องมีการ
สร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data  

 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อ านวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกัน
ได้  ไม่ว่าในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจาก
กฏเกณฑ์และนโยบายท่ีปกปูองผู้เล่นใดผู้เล่นหน่ึงจากการแข่งขัน 

๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค   
 Cluster and Hubs  พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
 ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
 ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค 

๑.๓  ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม // จัดต้ังศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และปริมาณของการวิจัยพัฒนา //ต้ังศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ 

เอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพ
ของแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวพ านักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคน 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ 
ท่ีเอื้อต่อการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ) 
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก ( รอบคลุมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ)  
ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม ่(มีทักษะและมีความสามารถใน
การแข่งขันท่ีมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมี
นวัตกรรมใน ๓ ด้าน คือ นวัตกรรมใน
การสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิง
สินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิง
กระบวนการผลิตและบริการ พร้อมท้ัง
เป็นนักการค้าท่ีเข้มแข็ง) 

  ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
๒.๑ การยกระดับรายได้และคุรภาพชีวิตในระดับบุคคล (ขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐  
โครงการท่ัวประเทศ //ใช้ Big Data ภาคเกษตร //พัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming//พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธ
สัญญา 
๒.๒การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) ) 
๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ 

 ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT) 
 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 

ประเด็นที่ ๕ สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ 
๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การเงิน  (จัดหาแหล่งเงินทุนและ
สนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินท่ี
หลากหลายและน่าเชื่อถือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการท่ี
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม การท่ีทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม) 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน 
 ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT) 
 เงินบ านาญ  ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ

รองรับการเป็นสังคมสูงอายุ 
 การบริหารจัดเก็บภาษี ควรมีการพิจารณาน ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้  
 ระบบภาษี  ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการท าให้ผู้มีรายได้สูง 

มีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 
 การสร้างความม่ันคงด้านท่ีดินให้กับประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้รายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยง

ต่อการสูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน 
การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ า 

  ๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
 ๓.๑ ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

 เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (high performance economic) 
 สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (more sustainable economic development) 
 สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA  มีสมรรถนะสูง

และท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประด็นการปฏิรูปเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ และลดความเหล่ือมล้ าให้เกิดผลสัมฤทธิ์   

๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ดังน้ี   
๑) ท าพันธกิจหลักท่ีควรท า มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
๒) ท าอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
๓) ท าอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล 
๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด 

๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) 
และนวัตกรรม (Innovation)   ควรจัดต้ัง “ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ 
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่
กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency  เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีในการบูรณา
การและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  อาจพิจารณา
ย้ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีความพร้อมมารวมอยู่ในส านักงาน
ฯ น้ี ในการจัดตั้ง“ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาต”ิ น้ี ควรด าเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ

 ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจมหภาค (พัฒนา
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลกและการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพเหมาะส าหรับการ
ด าเนินและลงทุนทางธุรกิจ 
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทย
กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่
การเป็นชาติการค้าในอนาคต ) 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
.....”  

๓.๔  การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs   
 มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ท่ีสามารถเข้าถึง 
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ //  เศรษฐกิจไทยจะ SME 
มืออาชีพ ท่ีมาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ 
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้  // SME ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดท าคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) 
ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานท่ี
ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data 
and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคธุรกิจให้สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐในการน าไปพัฒนาต่อยอดท่ีสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน 

๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายท่ีเน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศท่ีได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 
๖ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๒ ทรัพยากรน้ า //สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรน้ า//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ าต้นทุน รวมท้ังระบบการ
กระจายน้ า //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ า //ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

 ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก  
๓.๔ ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า (ส่งเสริม

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
เชิงส าราญทางทะเลและชายฝั่ง 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรม
ลุ่ม น้ า ท่ีมี เอกลักษณ์ ท่ี โดดเด่น 
เน่ืองจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวทางน้ าท่ีสวยงามและ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี
หลากหลาย  ท่ีสามารถดึ งดู ด
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ผ่ า นก า รชื่ น ช ม
ธรรมชาติ) 

  

๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ//มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

 

๗ ด้านสาธารณสุข ๕ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความมั่งค่ังจากการนวดไทยและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงในระบบบริการสุขภาพและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด าเนินการ

 ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยว
ระดับโลก  



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ โดยพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร จัดตั้งตลาดกลาง
วัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร พัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัด สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีของสมุนไพรไทย// พัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทย โดยพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับสหวิชาชีพใน PCC จัดตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพื่อรองรับการ
ประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ UNESCO และ ศึกษาการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทย์แผนไทยบัณฑิต และเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย พัฒนาต าราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผน
ไทย พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทย และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  

๓.๓ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย (ยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความ
ง ามสู่ ต ล าดร ะดั บสู ง  โ ด ย ใ ช้
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เพื่อให้ เกิด เป็นเอกลักษณ์การ
ให้บริการตามแบบความเป็นไทยท่ี
โดดเด่นในระดับสากล) 

๘ ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓ การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ //การวาง
ระบบสนับสนุนการกระตุ้นการผลิต และเผยแพร่ “นวัตกรรม” ด้านการสื่อสาร ท้ังในระดับโครงข่ายการ
สื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงท่ีสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างเสริมสติปัญญา 
สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องไทยในบริบทสังคมโลก มีขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออกไปสร้างรายได้
ในระดับนานาชาติ //การพิจารณาปรับปรุงมาตรการภาษี  และกลไกการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ทางเลือกในเข้าถึง และการบริโภคเน้ือหาข่าวสารและข่าวสารท่ีหลากหลาย มีประโยชน์ รวมท้ังสอดคล้อง
กับจริตของสาธารณชน //การจัดท าระบบการจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการบริหาร
โครงข่าย เทคโนโลยี และผลผลิตด้านเน้ือหาสาระข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ท่ีสามารถสร้างเสริมสติปัญญา และสร้างรายได้ท้ังในประเทศและในระดับ
นานาชาติ //การส่งเสริมการส่งออกนวัตกรรม และผลผลิตจากอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ 

 ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้

รอยต่อ  (ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ทศ ใ นก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และ
สร้างความร่วมมือในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่าง
กันในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวก
มากที่สุด) 

๔ . ๓ พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๑๐ ด้านพลังงาน  ๑  การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //บทบาทหน้าท่ีขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้อง

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
และแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนท่ีก าหนด //ต้อง
มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสร้าง
ความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ของประเทศ //ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนท่ีเกิดจากการ
ระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก 
๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สมัยใหม่  (เสริมสร้างความม่ันคง
ทางพลังงาน โดยการจัดหาและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้
มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขั้น
อย่างเป็นธรรม มีราคาท่ีเหมาะสม 
และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ี
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๔   โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ท่ีได้มี

การปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา โดยค านึงถึงการก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีสมดุลและความ
เสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงท้ังระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา ก าลัง
ผลิตส ารองท่ีเหมาะสมส าหรับโรงไฟฟูาหลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
กระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพท่ีมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ
ผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้าน
ระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูาท้ังระบบ 

รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต 
บริการ และการขนส่ง รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
อย่างจริงจังในสัดส่วนท่ีมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟูาอัจฉริยะ) 

 

  ๕  ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การ

ก ากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซ่ึงความมั่นคง ท่ีใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตและซ้ือขายไฟฟูากันเอง
ภายในชุมชนและครัวเรือน ซ่ึงจะท าให้ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ 
Adder // เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของกิจการไฟฟูา 

 

๖  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // กิจการไฟฟูาท้ังสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน //ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access 
(TPA) ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย //ส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

 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
มีการแข่งขั้นอย่างเป็นธรรม มี
ราคาท่ีเหมาะสม และการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการใช้
พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิต บริการ 
และการขนส่ง รวมท้ังส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือก อย่างจริงจัง
ในสัดส่วนท่ีมากขึ้ น ตลอดจน
พัฒนาร ะบบ โ คร งข่ า ย ไฟฟู า
อัจฉริยะ) 

๗  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // น าก๊าซธรรมชาติท่ีมีการกระจายแหล่งจัดหาในหลาย

ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  //น าก๊าซธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด 

 

๘   การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
เข้าสู่ Thailand ๔.๐ 

 

๙  ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //  หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

พลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ไม้โตเร็ว แบบครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซ้ือขาย
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ 

๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ

ผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง //มีการ
ซ้ือขายไฟฟูาท่ีผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างเสรี 
// เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการ
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ  // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 

๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรใน
ส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอื่นๆ //หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาท่ีเหมาะสม 

 

๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังสิ้นจ านวน ๑๓๕,๐๐๐ 

โรงงาน กระจายอยู่ท่ัวประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็น
เปูาหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: 
EEP๒๐๑๕) ซ่ึงได้มีการก าหนดเปูาหมายให้ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี 
พ.ศ.๒๕๗๙ โดยในระยะแรกได้จัดท าเป็นแผน ๕ ปี 

ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก 
๔.๓พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่  (เสริมสร้างความม่ันคงทาง
พลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหาร
จัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมี
การแข่งขั้นอย่างเป็นธรรม มีราคาท่ี
เหมาะสม และการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีรองรับการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการ
ผลิต บริการ และการขนส่ง รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก อย่าง
จริงจังในสัดส่วนท่ีมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ) 
 

 

๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์

ไฟฟูาท่ีชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผล
การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนในประเทศไทย และ
โอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟูาในภูมิภาค ASEAN //รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการก ากับดูแลการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร //รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของ
ประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)  
ตลอดจนมีแผนการจัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์
ไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม  //อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีก าหนดแผนการลงทุนและการ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
เปลี่ยนผ่านท่ีชัดเจน ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีรัฐบาลก าหนด 

๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยี

ระบบการกักเก็บพลังงาน  โดยมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)  เป็น
อุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ//มีการน าเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์  ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย ยึดม่ัน

ในความซ่ือสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตส านึกของความ
เป็นไทย รู้จักการพึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความ
แตกต่าง มีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม  

๒ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีทักษะชีวิต  มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได้ มีความรู้สามารถหลากหลายด้านและ
ความรู้รอบตัวสูง 

๓ กาย มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการออกก าลังกายและเลน่กีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอและมีพัฒนาการไม่สมวัย  

๔ สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต้องมีความสามารถในการปกปูอง คุ้มครอง ดูแล อบรม
บ่มเพาะ สั่งสอนเยาวชนในครอบครัว ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบนิเวศท่ีสนับสนุน
ครอบครัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ และสังคมท่ีมี
ความสุข 

๑ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) มีค่าคะแนนมากกว่า ๐.๙๐ 
๒ Global Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี ๗๐ 
๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยของเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (SDG๓) สูงกว่า ๙๐ เปอร์เซน

ไทล์ 
๔ คะแนน PISA สูงกว่า ๕๐๐ คะแนน 
๕ ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  

 
ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๑ ด้านการเมือง ๑  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติท่ีดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และมีส านึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา

 ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม (ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์) 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ // 
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

๔  การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ     
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  //ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเท่ียงธรรม //ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด //ให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเท่ียงธรรม//ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองท่ี
เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง //ให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม รักษาประโยชน์ของชาติและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต

สาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม (เป็นพลเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างาน
เพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม 
เปูาหมายของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ) 

๓ ด้านกฎหมาย ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ให้
เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม  
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท 

 

๕ ด้านเศรษฐกิจ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน  

๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค   
 Cluster and Hubs  พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
 ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค 

ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบ
พลิกโฉม  
๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท 

 
 
 

ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔ . ๒ ก า ร ส ร้ า ง เ ส้ น ท า ง อ า ชี พ 

สภาพแวดล้อมการท างาน และ
ระบบส นับส นุน  ท่ี เ หมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ 

๗ ด้านสาธารณสุข ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
ก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นท่ีถูกออกแบบให้รองรับกับ

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมท้ังด้าน กาย 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีท่ีบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
//มีกลไกระดับเขตท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนับสนุน ติดตามก ากับประเมินผล โดยด้าเนินการภายใต้    แผนงาน/โครงการ  คือ จัดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ //กระจายอ านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุข  

ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุข
ภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีน าไปสู่การมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้
ด้วยตนเอง พร้อมท้ังสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้
คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมี “ทักษะ
ด้านสุขภาวะ” ท่ีเหมาะสม 

๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง //สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมท่ี
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนาก าลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมท้ังด้าน กาย 
ใจ สติปัญญา และสังคม 
๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

(พัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสาร
ด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ให้แก่ประชาชน) 

ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมท้ังด้าน 
กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
๕.๓การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

การมีสุขภาวะท่ีดี  

๘ ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  //การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ-
สื่อ-เอกชน-และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ // การวางระบบ-
กลไกในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้จัก การรู้จริต และ
การรู้เท่าทันนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบในทุกระดับ//การเปิดพื้นท่ีแห่งการบ่มเพาะสื่อ (media lab) ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมสื่อสาร ท่ีร่วมกันพัฒนา “คลังปัญญาของแผ่นดิน” อันได้แก่ เน้ือหาสาระท่ีสร้างสรรค์ มี
ประโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัย และสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม 

ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 
๑.๖ การใช้ส่ือและสื่อสารมวลชนในการ

ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม (ส่งเสริมให้สื่อและ
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การ
จัดเวลาและพื้นท่ีออกอากาศให้แก่
สื่อสร้างสรรค์  รวมท้ังการใช้สื่อ
ออน ไล น์และ เครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอ
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์) 

 

๒  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ

ด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการท าหน้าท่ีก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึง
ด าเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย ส านึกแห่งความรับผิดชอบ และด้าน
มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ //การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา -เสริมสร้างศักยภาพของนัก
สื่อสารมวลชน //การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ก ากับมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ ท้ัง ในระดับองค์กร ในระดับกลุ่มวิชาชีพ และในสภา

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน//การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ 

๙ ด้านสังคม ๕  การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย

ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมท่ีเป็นธรรมและไม่ทอดท้ิงกัน 

ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม (ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์) 
 

ประเด็นที่ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม  
๓.๔การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
๑๑ ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑  ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
 ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย  กลยุทธ ์//
เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม  
๑.๗ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค น ไ ท ย มี จิ ต

สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

 

 

 
 
 
 

   



 



 
 
 
 
 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์  ๔   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์  
๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

๑ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีรวยท่ีสุดต่อประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีจนท่ีสุดไม่เกิน ๑๕ เท่า 
๒ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า ๐.๖๐ 
๓  พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุนทรัพยากรและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี และการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นท่ี ไม่
น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด 

๔ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐  
 
ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

 

 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๓ ด้านกฎหมาย ๓  มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๒) มีระบบภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (โดยก าหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความเสมอภาคท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ก า ร จั ด เ ก็ บภ าษี ก า รถื อ ครอ ง
ทรัพย์สินในลักษณะภาษีความ 
มั่งค่ัง) 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๘สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม (เน้นการ
สร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน) 

๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎท่ีมีความส าคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายน าความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าและการเสนอกฎหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อก าหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานท าหน้าท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมาย 
๔)  มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น 
๗  มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ 
๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 

๔ ด้านยุติธรรม ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
   ๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค 
   ๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 
   ๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม (เน้นการ
สร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน) 

 

๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑)  ปัญหาความเหล่ือมล้ าต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง  
๒)   ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น 
๓)  การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจ าคุกกักขังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 
๔) จ าเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ 

 

๕ ด้านเศรษฐกิจ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน  

๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน

ไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพ
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 
 
 
 
 
 

๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
 ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุรภาพชีวิตในระดับบุคคล (ขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐  

โครงการท่ัวประเทศ //ใช้ Big Data ภาคเกษตร //พัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming//พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธ
สัญญา 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

(พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับ

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๓สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนท่ีมีการ

ระดมทุนร่วมระหว่างภาครัฐ 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒.๒การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) ) 
๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ 

 การจัดตั้งส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล้ า 
 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 
 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน 
 ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT) 
 เงินบ านาญ  ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง

และรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ 
 การบริหารจัดเก็บภาษี ควรมีการพิจารณาน ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้  
 ระบบภาษี  ปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการท าให้ผู้มีรายได้สูง 

มีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 
 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้รายได้น้อยและเกษตรกรที่

เสี่ยงต่อการสูญเสียท่ีดิน ผ่านกลไกธนาคารท่ีดิน 
 การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ า 

ศักยภาพของเกษตรกรฐาน
ทรัพยากร และบริบทของพื้นท่ีและ
ชุมชนท้องถิ่น) 

๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (โดยก าหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความเสมอภาคท่ีส าคัญ ได้แก่ 
การจัดเก็บภาษีการถือครอง
ทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่ง
ค่ัง) 

๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (โดยการจ ากัด
การถือครองที่ดินแบบผูกขาด 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพื้นท่ีปุาทับซ้อนพื้นท่ีท ากินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการ
เข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน) 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน 

๖ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการ

เข้าถึงทรัพยากร (โดยการจ ากัด
การถือครองที่ดินแบบผูกขาด 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพื้นท่ีปุาทับซ้อนพื้นท่ีท ากินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการ
เข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน) 

 

๗ ด้านสาธารณสุข ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
ก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นท่ีถูกออกแบบให้รองรับกับ
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีท่ีบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
//มีกลไกระดับเขตท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนับสนุน ติดตามก ากับประเมินผล โดยด้าเนินการภายใต้   แผนงาน/โครงการ คือ กระจายอ านาจโดยการ
ตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบ
บริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข  

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุข และการศึกษา 
(โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้าน
บริการสาธารณสุข เน้นการ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๓ ก าลังคนสุขภาพ สัดส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคล้องกับระดับการ

พัฒนา//ความเหลื่อมล้ าของการกระจายบุคลากรสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพลดลง และไม่มีพื้นท่ีท่ีขาด
แคลนบุคลากรซ้ าซาก //องค์กรและหน่วยงานในระดับต่างๆ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีเหมาะสม โดยด้าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ  คือ จัดตั้ง
กลไกระดับชาติในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย //พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพใน
ระบบดิจิทัล และกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร 

กระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การ
พยาบาล) 

 

๔  ระบบบริการปฐมภูมิ  ให้บริการและระบบบริการปฐมภูมิท่ีสมบูรณ์ //สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรเพื่อให้
บริการปฐมภูมิ มีการให้บริการ ระบบบริการมีความสมบูรณ์ โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ พัฒนา
คุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ //การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี //การพัฒนาด้าน
การเงินการคลัง //การพัฒนาก าลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ และการพัฒนากลไกอภิบาลระบบ 

 ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๗สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุข และการศึกษา 
(โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้าน
บริการสาธารณสุข เน้นการ
กระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การ
พยาบาล) 

 

๖ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน 
//การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพท่ีปูองกันได้จากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพ
และมาตรฐานด าเนินการภายใต้  แผนงาน/โครงการ  คือ ทบทวนโครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
//ปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน //พัฒนาก าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

 

๗ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค พัฒนาระบบงาน P&P ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ  คือ 
ปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค //ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค //ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย //พัฒนาก าลังคนด้าน P&P //พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง //สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมท่ี
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนาก าลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 

๙ การคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศท่ีเป็นระบบ มี
มาตรฐาน เพื่อให้เกิด ความต่อเน่ือง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ  คือ ทบทวน ออกแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และ กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ //จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการ

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
บริการด้านสุขภาพ และสร้างเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านต่าง ๆ 

๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเอง และใช้
บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม // มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นอย่างมี
คุณภาพ //ค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพอยู่ในระดับท่ีการคลังของประเทศสามารถรองรับได้ //
สถานพยาบาลใช้กรอบแนวคิดการจัดบริการท่ีเน้นความคุ้มค่า โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ คือ 
ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรับคนไทยทุกคน รวมท้ังชุดสิทธิประโยชน์เสริม และมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินส าหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ //คุ้มครองด้านสุขภาพ
แก่บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมท้ังผู้ท่ีไม่ใช่ประชาชนไทย รวมถึงแหล่งเงิน //พัฒนากลไกหลักใน
การบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ และ จัดท ากฎหมายส าหรับการอภิบาลการคลังระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

 

๘ ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การสนับสนุนให้เกิดสภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ

ด้านสื่อสารมวลชนระดับชาติในการท าหน้าท่ีก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึง
ด าเนินการในมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย ส านึกแห่งความรับผิดชอบ และด้าน
มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ //การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา -เสริมสร้างศักยภาพของนัก
สื่อสารมวลชน //การสนับสนุนให้เกิดระบบผู้ตรวจการ (ombudsman) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ก ากับมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพ ท้ัง ในระดับองค์กร ในระดับกลุ่มวิชาชีพ และในสภา
ระดับชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน//การสนับสนุนให้เกิดคู่มือมาตรฐานกลางทางด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพสื่อ 

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่ อสร้ า งสรร ค์ 
(พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ท้ังในเชิ ง
เ น้ื อ ห า  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพ
สื่อ) 

 

๔  การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์//การพัฒนาส่งเสริมและก ากับการบริหารจัดการร่วมกัน

ของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝูาระวังข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ //การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองการท าธุรกรรมออนไลน์ของประชาชน และปราบปรามอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต// การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการงานด้านการแจ้ง
เตือนภัยออนไลน์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ และการระงับการเผยแพร่ข้อมูล -ข้อความท่ีผิด
กฎหมาย รวมท้ังระบบแจ้งกลับ และการเยียวยาผู้เสียหายจากภัยทางออนไลน์//การจัดท ากลไกการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ//
มาตรการปกปูองและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์//ระบบการเข้าถึงสื่อออนไลน์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๙ ด้านสังคม ๑  การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม 

 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ท่ีพอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ 
//องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม //ปรับปรุง
สิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ//เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน 

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๑.๕ สร้ า งหลั กประกั นทางสั งคม ท่ี

ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

 

 

๒  การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ปลดล็อคข้อจ ากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้

เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง
ทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิต
ภาพให้แก่สังคมได ้

 

๓  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการเก็บ รักษาและ

พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม //มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากร //พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาล ในการด าเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย 

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่ อสร้ า งสรร ค์ 
(พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ท้ังในเชิ ง
เ น้ื อ ห า  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพ
สื่อ) 

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๕สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
 
ประเด็นที่ ๔ การเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง 
๔.๔สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ

ชุมชน 
 

๔  การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชน

ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) // ชุมชนมี
เศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน // ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่างๆ 

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่

ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ 

ประเด็นที่ ๔ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ

ชุมชน 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๕  การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วย

ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมท่ีเป็นธรรมและไม่ทอดท้ิงกัน 

ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่

ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์  ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ  
๓  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
๔  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

๑ พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ ของพื้นท่ีประเทศ ได้แก่ ปุาธรรมชาติร้อยละ ๓๕ พื้นท่ี
สวนปุาใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นท่ีสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕  

๒ พื้นท่ีเขาหัวโล้น หาดท่องเท่ียวและแนวปะการัง แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้ าเสีย
ได้รับการบ าบัดและขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกสุขอนามัย ปริมาณฝุุนขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

๓ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้น ระบบ
การจัดการเชิงคุณภาพของภาคการท่องเท่ียว ระบบจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ า ความมั่นคงน้ าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยละ ๘
กระบวนทัศน์ แนวคิด และพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสนับสนุน 

๔ การพัฒนาท่ียั่งยืน องค์ความรู้และศักยภาพท่ีพึงประสงค์ของทุกภาคส่วนพัฒนาดีขึ้น การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น 
ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น โครงการส าคัญท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการก าหนดอนาคตประเทศ  

 
ประเด็นความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 

 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๒ ด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

๒  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมท้ังโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  อาทิ 
เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย  และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการช าระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยก ากับ สามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้ในการท างาน และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานด้านต่าง ๆ ท่ีถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง // มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ 
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการ
เอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานท่ีก าหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้ าซ้อนของหน่วยงาน และ
ช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วางแผนและตัดสินใจ และให้มีการบูรณาการข้อมูล ดังน้ี ข้อมูลสถิติแห่งชาติ ท่ีมี
ความส าคัญ ข้อมูลรายสาขา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ า ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ 
เช่น แผนและงบประมาณ ก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น  ข้อมูลระดับจังหวัด  

 ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
๖.๒พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ

ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพใน
อนาคต 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๕ ด้านเศรษฐกิจ ๑  การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 

๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน  
 อุตสาหกรรมการเกษตร  
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  

๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
 การขยายผลโครงการในพระราชด าริกว่า ๔,๐๐๐  โครงการท่ัวประเทศ  เกษตรกรท่ัวประเทศ

เข้าใจ และหันมาท าการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น 
 การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 

 

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ัง

ระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ า
ของประเทศ 

๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในกร
ใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้
ทัดเทียมกับระดับสากล 

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
๔.๑จัดท าแผนผังภูมิ นิเวศเพื่อการ

พั ฒ น า เ มื อ ง  ช น บ ท  พื้ น ท่ี
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ 

 
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๕พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร

และอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและ
การเข้าถึ งอาหาร โดยบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร
และเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบ
บูรณาการ 

๖ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๑ ทรัพยากรทางบก 
 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสมกับกับความสมดุลของระบบนิเวศ

และการใช้ประโยชน์ //สามารถหยุดยั้งและปูองกันการท าลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของชาติ
อย่างยั่งยืน //มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึงดุลยภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม // ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปุาและสัตว์ปุาไม้มีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

 ทรัพยากรดิน  ประเทศไทยมีแผนการใช้ท่ีดินของชาติท้ังระบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นท่ีและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ // ท่ีดินการเกษตรมีความสมบูรณ์

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย

ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
โดยเฉพาะสัตว์ปุาและพันธุ์พืชท่ี
ใกล้สูญพันธุ์  โดยลดอัตราการ
สูญเสียชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม ชนิด
พันธุ์ เฉพาะถิ่น และแหล่ง ท่ีอยู่
อา ศัยตามธรรมชาติ  ตลอดจน
ค ว บ คุ ม ช นิ ด พั น ธุ์ ต่ า ง ถิ่ น ท่ี มี
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
และมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม // เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 ทรัพยากรแร่ //ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน //การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม 
และค านึงถึง //ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน//ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม 

 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

๒ ทรัพยากรน้ า //สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ลดภัยพิบัติ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรน้ า//เร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ าและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ าต้นทุน รวมท้ังระบบการ
กระจายน้ า //เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ า //ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง

และแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ 
(โดยฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลองและปรับ
เขื่อนปูองกันตล่ิงและฝายชะลอน้ า) 

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (พัฒนาระบบจัดการน้ าท้ัง
ระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่ม
ผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ า
ทุกภาคส่วน) 
 

 

๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง // ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์
และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  //ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ // เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความ
ขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ//มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมาย ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้าง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทาง
ทะเลท่ีหลากหลายควบคู่ไปกับการดูแล
ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ท้ังหมด) 

 

๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ // ระบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ//ระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มี
ทิศทางท่ีชัดเจน ในการสร้างสมดุลในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ 

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
Thailand ๔.๐ และยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน //ความ
หลากหลายทางชีวภาพสามารถยกระดับเป็นจุดแข็งของประเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
เป็นเครื่องมือในการลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม สอดคล้อง
กับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม //การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และได้รับผลประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 

๔.๔สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๕ สิ่งแวดล้อม // ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน //การผลิตและการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การ
เจริญเติบโตบนฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน //ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในการจัดการมลพิษท าให้เกิดความไว้วางใจและความส าเร็จในการลดมลพิษ 

 

ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง

และแหล่งน้ าธรรมชาติท่ัวประเทศ 
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย

พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัด
การเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า 

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 าเสียและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ ค่ า
มาตรฐานสากล 

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการ

ประ เด็นร่ วม ด้ านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี ส า คั ญ  ร วม ท้ั ง 
ป ร ะ เ ด็ น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
๔.๕พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา

เมื อ งและชุ มชน รวม ท้ั งกลุ่ ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

๖.๔ พัฒนา และด า เ นินโครงการ ท่ี
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาภิบาล 

ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม 

๗ ด้านสาธารณสุข ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข้าถึงและประมวลข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง //สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ สังคมท่ี
ประชาชนทุกคนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกต์ใช้ของประชาชน สามารถตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริการต่างๆ ใน
สังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม โดยด าเนินการภายใต้แผนงาน/
โครงการ คือ พัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ //พัฒนาระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษา ระบบวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ// ศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล //พัฒนาก าลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ //พัฒนากลไก
การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
๓.๔ พัฒนาและสร้ า ง ระบบรั บมื อ

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

๑๐ ด้านพลังงาน  ๔   โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ท่ีได้มี

การปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา โดยค านึงถึงการก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีสมดุลและความ
เสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงท้ังระบบ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา ก าลัง
ผลิตส ารองท่ีเหมาะสมส าหรับโรงไฟฟูาหลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
กระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพท่ีมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การ
ผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้าน
ระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูาท้ังระบบ 

 

 ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๔เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน 

๗  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // น าก๊าซธรรมชาติท่ีมีการกระจายแหล่งจัดหาในหลาย

ภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ // ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  //น าก๊าซธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

๙  ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //  หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
พลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ // มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว แบบครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ // ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้ // มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซ้ือขาย
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ 

สิ่งแวดล้อม 
๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของ

ประเทศ และส่งเสริมการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟูาและความร้อน 

๑๐  แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

//แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน //มีโรงไฟฟูาขยะท่ีช่วยลดปัญหา 
ขยะล้นเมือง/ก าจัดผิดวิธี //เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง 

 

๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ

ผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง  // เกิด
การว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ  // โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์)  

ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
๓.๑ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ อาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ท่ีมี

ขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร    ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวง
พลังงานออกประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
(Building Energy Code: BEC) 

 ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
๔.๑จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการ

พัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ 

  





  
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์  ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑  ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
๒  ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง ลดความซ้ าซ้อนและปรับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม 

ยุบเลิกภารกิจท่ีไม่จ าเป็น หรือถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินงาน รวมท้ังลดการ
แข่งขันกับภาคเอกชน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม  

๓  การท างานมีวัฒนธรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  

๔  ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนร่วม
สอดส่อง เฝูาระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอื่น ๆ ตลอดจนด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร้อมท้ังการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น 

๕  กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
ส่วนรวมของประเทศ ผดุงไว้ซ่ึงความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า มีความเป็นสากล ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการส ารวจของ 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 เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๑ ด้านการเมือง ๑  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติท่ีดีและถูกต้องในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจาก

 ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
(ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด //ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และมีส านึก ความเป็นพลเมือง // ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย//ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร //เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ // 
เสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ
ให้เกิดขึ้น) 

๓  การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมือง

ท้องถิ่น//ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น // ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารท้องถิ่น//ให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น 

   

ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและ

สนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น (ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาลในการท่ีจะ
จัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ี) 

 

๒ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๑  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ใช้เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว 
เพื่อให้จดจ า และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้สะดวก และได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทันสถานการณ์ ตามมาตรฐานสากล //การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชน
เป็นแบบบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลท่ีส าคัญ โดยไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล // ประชาชนได้รับข้อมูล /ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ตรงตามความ
ต้องการถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสามารถนัด
หมายเพื่อขอพบเจ้าหน้าท่ีในวันและเวลาท่ีก าหนด //การให้ข้อมูลและค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จผ่านจุดเดียว
โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วยการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
//การบริการด้านการขออนุมัติ/อนุญาตจากรัฐ รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง ลดการขอข้อมูลและเอกสาร
ซ้ าซ้อน  สามารถด าเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จ  สามารถติดตามความคืบหน้าและติดต่อนัดหมายเพื่อขอรับ
บริการล่วงหน้าได ้

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส (หน่วยงานของรัฐต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าท่ี มีระบบการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ให้การบริหารราชการแผ่นดินท้ัง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน) 

 

๒  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
ส าหรับรองรับการให้บริการ/การท างานผ่านระบบดิจิทัล ครอบคลุมท้ังโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  อาทิ 
เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย  และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน เช่น แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูล การยืนยันตัวบุคคลด้วยช่องทางดิจิทัล และการช าระเงิน เป็นต้น // รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
หน่วยก ากับ สามารถน าระบบดิจิทัลไปใช้ในการท างาน และการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานด้านต่าง ๆ ท่ีถูกต้อง และทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง // มีการน าระบบดิจิทัลส าหรับใช้สนับสนุนงานพื้นฐาน เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ 
บัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการ
เอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานท่ีก าหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้ าซ้อนของหน่วยงาน และ
ช่วยให้เกิดความสะดวก // มีเครื่องมือและข้อมูลด้านต่างๆ ท่ีถูกต้องและทันสมัย ส าหรับใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วางแผนและตัดสินใจ และให้มีการบูรณาการข้อมูล ดังน้ี ข้อมูลสถิติแห่งชาติ ท่ีมี
ความส าคัญ ข้อมูลรายสาขา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ า ข้อมูลงานสนับสนุนและทรัพยากรภาครัฐ 
เช่น แผนและงบประมาณ ก าลังคนภาครัฐ เป็นต้น  ข้อมูลระดับจังหวัด  

๓   โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองค์การที่มีความ
ทันสมัย กะทัดรัด ระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระทรวง (กระทรวง/กรมพันธุ์ใหม่ : High Performance) // ทบทวนบทบาท
ภาครัฐ ท้ังในส่วนของภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อลดความซ้ าซ้อน  ศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกระบวนงาน ระยะเวลาในการให้บริการ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับ
ภารกิจในอนาคต และปรับปรุงกฎหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป // ทบทวนภารกิจหลัก 
ของภาครัฐให้มุ่งเน้นภารกิจก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน โดยให้ภาคเอกชนหรือภาค
ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชนให้เข้ามาท าแทนภาครัฐ และภาครัฐจะไม่ท าภารกิจท่ีแข่งขันกับภาคเอกชน และ
ลดบทบาท ส าหรับภารกิจรอง เน้นการจ้างเหมาและการท างานแบบจัดบริการร่วม //พัฒนาและรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซ่ึงเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจ ากัดท่ีเป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหาร และสานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชา
รัฐ // ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารราชการของจังหวัด ให้เป็นลักษณะตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด 
เช่น ด้านการท่องเท่ียว ด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
ในภูมิภาคให้มีเท่าท่ีจ าเป็น ไม่ซ้ าซ้อน และขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นการบูรณาการหรือเชื่อมโยง
การท างานของหน่วยงานในพื้นท่ีและทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีสู่ยุทธศาสตร์
ชาติ //ทบทวนบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทส่วนภูมิภาค เป็นการให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ //ยกระดับธรร
มาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น //ปฏิรูปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่  การจัดต้ังและยุบหน่วยงานให้มีความคล่องตัว  การน าไป
ปฏิบัติตามความเหมาะสม // ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหาร การจัดท าค าขอ
และอนุมัติงบประมาณให้กระชับ สอดคล้องกับกับการเปล่ียนแปลง และค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไข

ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
๓.๑ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและปรับ
ภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิง
บูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจท่ีไม่
จ าเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วน
อื่นรับไปด าเนินการ) 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก สร้างกลไกการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของ
การใช้งบประมาณ  

๔   ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ภาครัฐมีก าลังคนท่ีเพียงพอและมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะท่ีส าคัญแก่ประชาชน และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ //ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง  และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพันในระยะยาว //
ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและผัน
ผวน //ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่ //
ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  // มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภทส าหรับการก าหนดนโยบายก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล  //มี
กลไกการบูรณาการนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยก าลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐ   

ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง 
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมี

ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ

ท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมี การพัฒนาตาม เส้ นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

๕   ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และและผลสัมฤทธิ์ // ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความ
สนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากขึ้น //ระบบและรูปแบบการจ้างงานท่ีมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับภารกิจ  รวมท้ังมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส าหรับบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง
เป็นการเฉพาะ //กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานส าหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี  ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี และมีจิตสาธาณะ  //ระบบการประเมินและการ
บริหารผลงานมีความเข้มแข็ง ความเป็นธรรม และสามารถคัดครองและพัฒนาผู้ท่ีมีผลงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิผล //ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความยืดหยุ่นหลากหลาย
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มสายอาชีพ ช่วงวัย และพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
// บูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไม่ให้ซ้ าซ้อน มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง // ผู้บริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผู้น าท่ีเป็นตัวอย่าง  สามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารได้
อย่างต่อเนื่อง //ภาครัฐมีผู้น ารุ่นใหม่ท่ีมีทักษะและทัศนคติ และบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีภาวะผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง // ทุกกระบวนการบริหารงานบุคคลมีความเป็นธรรม โดยมีระบบพิทักษ์คุณธรรมท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน // บุคลากรภาครัฐมีความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถ และมีผู้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอส าหรับการด ารงต าแหน่งส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  // บุคลากรภาครัฐมีทางก้าวหน้า 
และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย รวมท้ังภาครัฐสามารถระดมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ได้อย่างทัน
การณ์และมีประสิทธิผล // น าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และ
เลื่อนต าแหน่ง และการโยกย้าย 

ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง 
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนท่ีมี

ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ

ท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
๖.๒ บุคลากรภาครั ฐยึดมั่ น ในหลั ก

คุณธรรม จริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

 

๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนท่ีเป็นดิจิทัลในทุก

ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ทั น ก า ร เป ลี่ ย น แ ปล ง  แ ล ะมี ขี ด
สมรรถนะสูง 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ขั้นตอน  มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและปูองกันทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการ
เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัย 

๓ ด้านกฎหมาย ๑  มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี
ผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีการตรากฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย ท้ังในส่วนของการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง  
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ 
ตลอดจนการเปิดเผยผลการด าเนินการต่อสาธารณะ ซ่ึงมีความชัดเจนและสามารถบังคับให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
๒) มีกลไกตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมท้ังมีการจัดท าระบบสารสนเทศกลางเพื่อเป็น
เครื่องมือและช่องทางในการด าเนินการและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การก าหนดกรอบการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี และการก าหนดโทษทางอาญา ท่ีสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าร่างกฎหมายและการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย เพื่อพัฒนาให้เป็นกฎหมายท่ีดี 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

 

๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกลไกทบทวนกฎหมายท่ีล้าสมัย หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
๒) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระหรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน 
๓) มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

 

๓   มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๒) มีระบบภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๓ การบั ง คับ ใช้ กฎหมายอย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เ ท่าเ ทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๔  มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังการตรา
กฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายท่ีเอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๒) มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบกฎหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

 

๕  พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบ
เวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายท่ี
หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นมีความสมบูรณ์ มีค าอธิบายและข้อมูลประกอบการพิจารณาท่ีชัดเจน 
๒) กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร่างกฎหมายท่ีตรวจ
พิจารณาเป็นกฎหมายท่ีดี เป็นไปตามหลักสากล และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม  
๓) มีกลไกรองรับการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายท่ีต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมท้ังมีกลไกรองรับการจัดท าและตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายท่ีต้องมีเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศหรือตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๒ มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น ออกแบบ

กฎหมายท่ีรอบคอบรัดกุมเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 

 

๖  มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎท่ีมีความส าคัญและจัดให้มี
กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรือสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐผู้รักษาการตามกฎหมายน าความคิดเห็นหรือข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 
๒) มีกลไกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท าและการเสนอ
กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๓) มีการตรากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อก าหนดขั้นตอนและวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนมีกลไกหรือหน่วยงานท าหน้าท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 

๔)  มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้น 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๗   มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รู้กฎหมายและมีความรู้ความเข้าใจ 
๒) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้อง

และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 

 

๘  ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ดี 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
๒) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
 

๙  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้
โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) ซ่ึงเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ในลักษณะการสื่อสารสองทาง ท้ังนี้ ระบบการ
ให้บริการดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีหลายภาษา และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเชื่อถือได้ โดยมีรูปแบบ “๔ ท.” อันได้แก่ “ท่ีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา” รวมท้ังมีกฎหมาย
รองรับการด าเนินการดังกล่าว 

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 

๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) มีกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
๒) มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
๓) มีกฎหมายเปลี่ยนโทษทางอาญาท่ีมีการจ าคุกและปรับ และสามารถเปรียบเทียบเพ่ือให้คดียุติได้ 
โดยให้เปลี่ยนมาตรการการลงโทษอาญาดังกล่าวเป็นโทษปรับทางปกครอง 
๔) การศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัลน าจับท่ีให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกฎหมายต่าง ๆ เพื่อสร้างความ

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น 
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
เป็นธรรมและเป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
๔ ด้านยุติธรรม ๑  การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
๒)  ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศู นย์ กลาง  ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นที่  ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 

๒  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค 
๒) ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย มีหลักประกันการคุ้มครองสิทธิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 
๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดีผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยเสมอภาค 

 ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ทันการ เปลี่ ยนแปลง  และมี ขี ด
สมรรถนะสูง 
๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
๔.๒พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๓  การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑)  ปัญหาความเหล่ือมล้ าต่อการบังคับการตามกฎหมายลดลง  
๒)   ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมากขึ้น 
๓)  การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจ าคุกกักขังเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล 
๔) จ าเลยในคดีอาญามีความเสมอภาคในการถูกบังคับโทษ 

ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าที่จ าเป็น (มุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคท่ีน าไปสู่ความเหล่ือมล้ าด้าน
ต่าง ๆ) 

 

๔  การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม  
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  // สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวน
ทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม // ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้นจากการปรับกระบวนทัศน์ในการ

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค  
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
บริหารงานยุติธรรม // การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  //การกระท าผิดซ้ าลดลง // 
การก าหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด  // 
การบูรณาการฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล //การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้า
หาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มี
ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก) 

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

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

๖  การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุ
ความ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  คดีไม่ขาดอายุความในชั้นสอบสวน ชั้นไต่สวน ชั้นฟูองคดี 

ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๑การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

๗  การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ 

 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค  
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
 ๑) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวน

คดีอาญา  
 ๒) ผู้เสียหาย/ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษได้ท่ีสถานีต ารวจทุกแห่งทั่วประเทศ 

มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (กระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้า
หาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มี
ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก) 

๘  การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล  มีระบบการตรวจเก็บพยานหลักฐานและการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ และมีอิสระอย่างแท้จริง 
๒) ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
๓) พนักงานสอบสวนมีทักษะในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
๔) การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีมีมาตรฐาน  
๕) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชเพียงพอต่อการรองรับงานด้าน
นิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมท่ัวถึงทั่วประเทศ 

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม) 

 

๙  การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่ง
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการขจัดวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม 
๒) บุคลากรในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติและค่านิยมในการบริการประชาชน
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
๓) การจัดระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรมเคารพและยึด
มั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง 

 

๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

 ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๑) ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
๒) นักธุรกิจต่างชาติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทย 
๓) นักธุรกิจและประชาชนผู้มีอรรถคดี ได้รับความยุติธรรมจากการด าเนินคดีพาณิชย์ท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ 
๔) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน 

ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ (กระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก) 

๕ ด้านเศรษฐกิจ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)  อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ และกิจกรรมสนับสนุน  

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การด าเนินการปฏิรูปหน่วยงานการจัดท าแผนงาน
ส าหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเปูาหมายเฉพาะและการใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการของ
ภูมิภาค CLMV  

 อุตสาหกรรมการเกษตร   
 อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในไทย ต้องด าเนินการ ๓ โครงการหลัก ใน

แผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการท างานตามกลุ่มประเภท
อาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการ
ประชาสัมพันธ์อาหารไทย 

 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 อุตสาหกรรมการศึกษา สร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและ

พัฒนามาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึ งดูดศาสตราจารย์
หรือผู้สอนท่ีมีคุณภาพท้ังในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการอ านวยความสะดวกให้กับ
ภาคเอกชนในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา 

 อุตสาหกรรมสาธารณสุข ในการพัฒนาการท่องเท่ียงเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนา
คุณภาพของบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ท้ังด้านสถานพยาบาล จ านวนแพทย์และพยาบาล 
และการได้รับการยอมรับจากนานาชาติผ่าน Joint Commission International (JCI)  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการพัฒนาระดับอุดมศึกษา

 ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
(มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม) 
ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีด
สมรรถนะสูง 
๔.๑องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น

เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ (ปรับโครงสร้าง และ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ใน
รูปแบบท่ีมีความหลากหลาย 
ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้าสู่การ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ น าไปสู่การ
เป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง) 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ให้กับนักเรียนและแรงงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน  

 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี จ าเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ท่ีมีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายท่ีครอบคลุม และจ าเป็นต้องมีการ
สร้างเก็บและใช้ประโยชน์จาก Big Data  

 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ อ านวยให้บริษัทต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกัน
ได้  ไม่ว่าในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า และนวัตกรรมโดยปราศจาก
กฏเกณฑ์และนโยบายท่ีปกปูองผู้เล่นใดผู้เล่นหน่ึงจากการแข่งขัน 

๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 

 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค   

 Cluster and Hubs  พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย  

 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

 ขจัดอุปสรรคทางการค้า 

 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับในประเทศและระดับภูมิภาค 
๑.๓  ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

 จัดต้ังศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัยพัฒนา  
 ตั้งศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ 
  

๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
๒.๒การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน (การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาดอย่างครบวงจร //การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน//การพัฒนาธุรกิจชุมชน//
การจัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) ) 

 

 ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
(มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม 

๓. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ  
๓.๒ การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า หรือ 

๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจไทยควรจะมีการปฏิรูปโดยมีเปูาหมาย ดังน้ี   
๑) ท าพันธกิจหลักท่ีควรท า มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  
๒) ท าอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
(มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม) 
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
๓) ท าอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล 
๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด 

๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) 
และนวัตกรรม (Innovation)   ควรจัดต้ัง “ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ 
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่
กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มีลักษณะเป็น Single Agency  เพื่อให้สามารถท าหน้าท่ีในการบูรณา
การและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  อาจพิจารณา
ย้ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงปัจจุบันอยู่ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีความพร้อมมารวมอยู่ในส านักงาน
ฯ น้ี ในการจัดตั้ง“ส านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาต”ิ น้ี ควรด าเนินการโดยการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้เป็น “พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ
.....”  

๓.๔  การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs   
 มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ท่ีสามารถเข้าถึง 
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ //  เศรษฐกิจไทยจะ SME 
มืออาชีพ ท่ีมาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ 
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้  // SME ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและผลิตภาพท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดท าคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) 
ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภทของหน่วยงานท่ี
ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data 
and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคธุรกิจให้สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐในการน าไปพัฒนาต่อยอดท่ีสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน 

๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีระบบประเมินผลการ
พัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายท่ีเน้นการบูรณาการในหลายมิติและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศท่ีได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๖ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม //มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม //ลดและปูองกันความขัดแย้งระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ//
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน//การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) ของประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
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กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า
ประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลท่ีมีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การ วิเคราะห์การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ) 

๗ ด้านสาธารณสุข ๑ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ //จัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อก าหนด ขับเคลื่อน ติดตาม
ก ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและด้านต่างๆ //มีระบบบริการในเขตพื้นท่ีถูกออกแบบให้รองรับกับ
สภาพปัญหา มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า //มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีท่ีบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
//มีกลไกระดับเขตท่ีมีสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และ
กลไกสนับสนุน ติดตามก ากับประเมินผล โดยด้าเนินการภายใต้    แผนงาน/โครงการ  คือ จัดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ //กระจายอ านาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ//ปรับบทบาท โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และระบบบริหารสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุข  

 ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ ( มีระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลท่ีมีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การ วิเคราะห์การ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ) 

๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ  //ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม//บุคลากรในระบบสุขภาพมีความเข้าใจประโยชน์ และข้อจ ากัดของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผู้บริหารน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบอย่าง
สม่ าเสมอ //การส่งต่อผู้ปุวยมีการใช้ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเลกทรอนิกส์ //มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถน ามาใช้สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพได้จริง //มีกลไก
อภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ โดยด้าเนินการภายใต้ แผนงาน/โครงการ  คือ พัฒนาระบบ
บันทึกสุขภาพดิจิทัลและการสนับสนุนของระบบบริการสุขภาพ //จัดตั้งระบบและองค์กรหลักเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศสุขภาพของชาติ //การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ  

 

 

๘ ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕  การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการ
สื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  //รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องครอบคลุม
หน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการรวมกลุ่มร่วมด าเนินการ
ในระดับภาคส่วน (Sector) //การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนงานด้านการปูองกันและ
บรรเทา //สาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ//การบูรณาการหน่วยงานความ
ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน และเน้ืองานงานด้านข้อมูลเพื่อการปูองกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ให้
เกิดเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการ

ใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ ผา่น
การน าเทคโนโลยดิีจิทลัมา
ประยกุตใ์ช ้ 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
(มีระบบการบริหารจดัการขอ้มลู
ท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่ง
หน่วยงานและแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 
น าไปสู่การ วเิคราะห์การจดัการ
ขอ้มลูขนาดใหญ่ ) 

๖  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //การบูรณาการการบริหารจัดการระบบ กลไก และการ
กระบวนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน//การจัดต้ังระบบ
คลังข้อมูลข่าวสารความรู้อัจฉริยะ (Intelligence –Information/Knowledge Center System) และการ
พัฒนาบุคลากรของรัฐในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล//การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการวางจัดระบบการเชื่อมโยงช่องทางช่องทางการร้องเรียน –การประสานงานด้านการติดตาม-และการ
ตอบรับผลการร้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

๙ ด้านสังคม ๓  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการเก็บ รักษาและ
พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม //มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากร //พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาล ในการด าเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย 

 ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบ
บูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และ
ทุกพื้นที่ 
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศ

สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๐ ด้านพลังงาน  ๑  การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //บทบาทหน้าท่ีขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
และแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกท่ีมี

 ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
(มีการถ่ายโอนภารกิจท่ีส าคัญและการ
กระจายอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม) 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนท่ีก าหนด //ต้อง
มีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสร้าง
ความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ของประเทศ //ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนท่ีเกิดจากการ
ระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

๒  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มี

ความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน// เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซ่ึงจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ท้ังด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

 ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
๑.๒ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ

ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า
ประยุกต์ใช้ 

๓  ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการด าเนินการ มีการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาท่ีส าคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การ
พัฒนาโรงไฟฟูา และสร้างความตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญด้านพลังงาน //องค์กรพัฒนา
เอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของ
การรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น // ผู้ประกอบการมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
๖.๑ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม

ร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๖  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 
เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // กิจการไฟฟูาท้ังสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน //ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access 
(TPA) ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย //ส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

 ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
๓.๑ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
๓.๒ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการ

พัฒนาประเทศ 
๑๑ ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑  ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง *มีสถาบันวิชาการต่อต้านการทุจริต 
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
 ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังให้มี

กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้

ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมคีวามโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม

 



 ปฏิรูปด้าน เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
สอดคล้องโดยตรง 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
สอดคล้องโดยอ้อม 

กับประเด็นยุทธศาสตร ์
เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย  กลยุทธ์ //
เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม //ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชน
เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี // ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด // การสร้างลักษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง  //เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ    

ร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๖.๔ การบริหารจัดการการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

๒ ด้านการป้องปราม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ // ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ

ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง ( Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง //  ให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้  

๖.๔ การบริหารจัดการการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

 

๓ ด้านการปราบปราม  
 เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ //ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง

ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด // ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟูองศาล พิพากษา) ท้ังแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็น
ธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน เร่งรัดการติดตามน า
ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระท าผิดท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มี
กฎหมายท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 

 

๔   ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต กลยุทธ์ ปรับปรุงกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน //ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสาน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ //จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute) //การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา 

ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
๖.๔ การบริหารจัดการการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

 

 


