ระเบียบวาระการประชุมหารือที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓
ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรสานกัมนาการเศรสานักษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม หารือที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓
ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อหารือ
๒.๑ ประเด็นการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ :
เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อหารือ
๒.๑ ประเด็นการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อหารือ
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : ประเด็นการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วัน ที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๖๒ คณะรั ฐ มนตรีได้มีมติ มอบหมายให้ ส านักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียดความ
สอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๑.๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สานักงานฯ ได้เชิญประธานกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทน ทั้ง ๑๑ ด้าน
หารือแนวทางการปรับ ปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสรุปผลการประชุมหารือดังนี้
๑.๒.๑ ตรวจสอบความสอดคล้ องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่อง การทบทวน
ข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๒ ตรวจสอบสถานะของกิจกรรม/แผนงาน ในแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสถานะความคืบหน้า ทั้งนี้
หากเป็นข้อเสนอจัดทากฎหมายให้ตรวจสอบว่ามีผลบังคับใช้แล้วหรือไม่
๑.๒.๓ ตรวจสอบปั ญหาอุ ป สรรคที่ห น่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ดชอบไม่ส ามารถดาเนินการได้ต ามแผนการปฏิรู ป
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ
๑.๓ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สานักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ที่เกี่ยวข้องนาประเด็นอภิปราย เรื่อง ผลการรายงานความคืบหน้า ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือน
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไปประกอบการเตรียมการปรับแผนการปฏิรู ป
ประเทศ โดยมีประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑ เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านควรมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ชัดเจน
มีความเป็นสากล ตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ติดตามและประเมินผลได้ ทั้งนี้
ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนทุกระดับจะได้รับ
๑.๓.๒ หน่วยงานรั บผิด ชอบในการดาเนิน การตามแผนการปฏิรู ปประเทศ ขับเคลื่ อนโดยหน่ว ยงาน
ราชการเป็นส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบันภาคส่วนต่าง ๆ ล้วนมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ จึงควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาเพิ่มเติมภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิรูปประเทศ
๑.๓.๓ โครงการและกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศหลายส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงาน
ดาเนินการอยู่แล้ว อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัย
ยะส าคัญ อาทิ โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโครงการราชการปลอดขยะ จึง ควร
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณาเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วน มี
ความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้
ทั้งนี้ ต้องไม่ทับซ้อนกับการดาเนินงานตามภารกิจประจาของส่วนราชการ
๒.๑ - ๑

๑.๓.๔ โครงการและกิจกรรมที่ควรให้ความสาคัญเพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การ
กระจายอานาจ การปฏิรูปส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ การปฏิรูปราคาพลังงานและ
พลังงานทางเลือก การปฏิรูปเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
๒. ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการปฏิรูปประทศได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการทบทวนปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๙ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔)
ด้านสังคม (๕) ด้านพลังงาน (๖) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านเศรษฐกิจ และ (๙) ด้านกฎหมาย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๑)
๓. ประเด็นหารือ
๓.๑ การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการปฏิรู ปประเทศกับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานฯ เห็นว่า มีความสอดคล้องกัน ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้แจ้ง
ยืนยันว่ามีความสอดคล้องไม่ขัดแย้ง และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
๓.๒ การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี สานักงานฯ พบว่าแผนการ
ปฏิรูปประเทศบางด้าน ยัง ขาดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านพลังงาน
ทั้งนี้ ในส่วนด้านอื่น ๆ ที่ได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนไว้ พบว่ายังขาดความชัดเจนของค่า
เป้าหมายเชิงปริมาณที่มีความเป็นสากล อาทิ ด้านการเมือง กาหนดตัวชี้วัดว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน” ด้านบริหาร
ราชการแผ่นดิน กาหนดตัวชี้วัด ว่า “โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล” ด้านกฎหมาย กาหนดตัวชี้วัดว่า “คุณภาพของกฎหมาย”
เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๒)
๓.๓ การระบุ หน่ วยงานรั บผิ ดชอบหลั กที่ชั ดเจน รวมทั้ ง การเปลี่ยนชื่ อหน่ วยงานรั บผิดชอบให้ เป็ นปั จจุ บั น
กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศบางส่วนกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่า ๑ หน่วยงาน หรือกาหนดใน
ลักษณะไม่เฉพาะเจาะจง อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ขาดความชัดเจนของหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
และการรายงานผลการด าเนินการ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางหน่วยงานได้มีการปรั บเปลี่ยนชื่อและ
กระทรวงต้นสังกัดด้วย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนเพื่อลดความซ้าซ้อนใน
การดาเนินการและเพื่อให้สามารถติดตามผลการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ การพิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนฯ ในช่วงที่ผ่านมามีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอปรับเปลี่ยนการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ จานวนรวม ๑๓ หน่วยงาน ในประเด็น อาทิ ปรับเปลี่ยน
หน่วยงานรับผิดชอบ ปรับระยะเวลาการดาเนินการ ปรับกิจกรรมภายใต้แผนฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศหารือร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการแทน รวมทั้งปรับปรุงชื่อและกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๓)
๒.๑ - ๒

๓.๕ การปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศให้มีจานวนระดับและชื่อเรียกของระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน มีจานวนระดับและชื่อเรียกระดับของแผนที่แตกต่างกัน รวมทั้ง เล่มแผน
บางด้ า นมี เ ค้ า โครงที่ แ ตกต่ า งไปจากเค้ า โครงตั้ ง ต้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกิ จ กรรม
ในภาพรวมของทุกด้าน และเป็นอุปสรรคในการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการ ดังนี้
ด้าน
๑. การเมือง

หัวข้อ
หัวข้อที่ ย่อยที่
../เรื่อง
-

-

เรื่องและ
ประเด็น
ปฏิรูปที่..
๕

๒. การบริหารราชการ
แผ่นดิน

-

-

๓. กฎหมาย

-

-

๔. กระบวนการ
ยุติธรรม
๕. เศรษฐกิจ
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓

๑๑

-

๖

๗. สาธารณสุข

-

-

๘. สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. สังคม

-

-

-

-

๑๐. พลังงาน

-

-

-

-

๖

๓

๑๗

๑๖๖

๑๑. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รวม

๖

ระดับ ๒
(ชื่อ/
จานวน)
พันธกิจ/
๑๘
กลยุทธ์/
๒๔

ระดับ ๓
(ชื่อ/
จานวน)
กลยุทธ์/
กิจกรรม
แผนงาน/
๕๖

ผลอันพึง
น กิจกรรม/
ประสงค์ที่ ย่ประเด็
อย/๔๘
๑๑๕
/๑๐
ประเด็น
๑๐
ย่อย/๓๘ กิจกรรม
ประเด็น กิจกรรม/
๕๕
ย่อย/๑๒๑ โครงการ
จกรรม
ประเด็น กิหลั
๓๖
ก/
ย่อย/๔๕
๓๒๕
กิจกรรม
ประเด็
น
หลัก/
๑๐
ย่อย/๒๙ โครงการ
๑๓๙
กิจกรรม/
๖
๒๒
กิจกรรม/ ขั้นตอน
๕
๕๐
แนวทาง/ กิจกรรม
๑๗
กิจกรรม
ย่อย
๗๑
กลยุทธ์/
๓๒

กิจกรรม/
๑๔๓

ระดับ ๔
(ชื่อ)

หมายเหตุ

กิจกรรม

บางเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปมีกลยุทธ์กับ
แผนงาน
(ประเด็นปฏิรูปที่ ๔)

กิจกรรม
ย่อย
กิจกรรม
ย่อย

บางเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปมีประเด็นย่อยกับ
กิจกรรมหลัก
บางเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปมีประเด็นย่อยกับ
กิจกรรมหลัก/หรือ
โครงการ

วิธีการ
-

ดังนั้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงเค้าโครงของเล่มแผน และกาหนดจานวนระดับย่อยของแผนที่ ๓ ระดับ
พร้อมชื่อเรียกเดียวกัน ดังนี้ (ระดับที่ ๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ... (ระดับที่ ๒) ประเด็นย่อยที่ ...
และ (ระดับที่ ๓) กิจกรรมที่ ...
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๔)
๓.๖ ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ สานักงานฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบประเด็นที่ควร
ปรับปรุงเพิ่มเติมประกอบด้วย
๓.๖.๑ กิจกรรมที่ เข้า ข่า ยเป็นภารกิจปกติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของที่ ประชุม สภาผู้แทนราษฎร
(ในประเด็นที่กิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศหลายส่วนมีลักษณะเป็นภารกิจปกติที่หน่วยงาน
ดาเนินการอยู่แล้ว อาจไม่ก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยยะสาคัญ)
๓.๖.๒ กิจกรรมที่เสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม
๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๒.๑ - ๓

๓.๖.๓ กิจ กรรมที่มี ค วามทั บซ้ อ นกัน ระหว่ า งด้ า น เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานที่ไ ด้ รับ มอบหมายมี แ นวทางการ
ดาเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน อาทิ (๑) ประเด็นที่กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการจัดตั้งสานักงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้า ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและแผนการปฏิรูป
ประเทศด้ า นกฎ หมาย (๒) ประเด็ น การจั ด การขยะ โ ดยแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประเด็นปฏิรูปเรื่อง การบริหารจัดการขยะในทะเล
และชายฝั่ง และในแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้กาหนดประเด็นปฏิรูปเรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
๓.๖.๔ กิจ กรรมที่ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการบรรจุ ใ นแผนการปฏิ รูป ประเทศฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
โดยอาจแยกไว้ในภาคผนวกเพื่อให้แยกกิจกรรมที่แล้วเสร็จออกจากกิจกรรมที่ต้องดาเนินการตามแผน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ ๕)
ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณากาหนดเฉพาะประเด็นและกิจกรรมที่เป็น
ปัญหาเร่งด่วน มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรมได้ โดยไม่ใช่ภ ารกิจ ปกติ ของหน่วยงาน รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับมติค ณะรั ฐมนตรีเรื่ องการ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบให้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ และความเห็นของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งปรับปรุงแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้มีความสมบูรณ์ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๔.๑ กาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๒ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนเพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการและเพื่อให้สามารถติดตามผล
การดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนฯ รวมทัง้ ปรับปรุงชื่อและกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๔.๔ ปรับปรุงเค้าโครงของเล่มแผน และกาหนดจานวนระดับย่อยของแผนที่ ๓ ระดับ พร้อมชื่อเดียวกัน ดังนี้
(ระดับที่ ๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ... (ระดับที่ ๒) ประเด็นย่อยที่ ... และ (ระดับที่ ๓) กิจกรรมที่ ...
๔.๕ กาหนดเฉพาะประเด็นและกิจกรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วน มีความจาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง
สามารถสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็น รู ป ธรรมได้ โดยไม่ ใ ช่ภ ารกิ จปกติ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๕. มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................………………………………
๒.๑ - ๔

เอกสารแนบ ๑
หนังสือ แจ้งผลการพิจารณาทบทวนแผนการปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ด้านกระบวนการยุติธรรม
๓. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านสังคม
7. ด้านพลังงาน
8. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๙. ด้านกฎหมาย

เอกสารแนบ ๒
เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดในระดับแผน ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปีในการดาเนินงานของแผนการ
ปฏิรูปแต่ละด้าน

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดในระดับแผน ที่คาดว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปีในการดาเนินงานของแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน ดังนี้
ลาดับ แผนการปฏิรูปประเทศ
๑ การเมือง

๒

บริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
มีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน พรรคการเมือง
ดาเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน

ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน มี
โครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ทางานเพื่อประชาชนโดยยึดการ
ดาเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก บริหารและบริการประชาชนให้
เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนคุณภาพสูง มี
คุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ มีการยอมรับ
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และประชาชนใช้สทิ ธิเลือกตั้งและออก
เสียงประชามติโดยอิสระ
๒. พรรคการเมืองดาเนินกิจกรรมเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เป็นสถาบันทาง
การเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรค
การเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
และคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๓. พรรคการเมืองมีกลไกความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วเิ คราะห์
ผลกระทบความคุม้ ค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
๔. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
๕. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. บริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด (Fully Digitized Services)
๒. ระบบงานพื้นฐานขององค์กรภาครัฐ (อาทิ งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และสาร
บรรณ) ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล หรือขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน
๓. มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลและ
การวิเคราะห์ (Data and Analytics) ที่จาเป็นต่อการกาหนดนโยบาย การวางแผน และ
การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
๔. โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล
๕. มีการบูรณาการบทบาทภารกิจและโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหน่วยงาน ในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) ในการแก้ไข

เอกสารแนบ ๒-๑

ลาดับ

แผนการปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์

๓

กฎหมาย

ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลัก
นิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาและเสนอร่าง
กฎหมายอย่างเหมาะสม

๔

กระบวนการยุติธรรม

ให้การดาเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไกบังคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มี
การตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มมี าตรฐาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งอานวยความยุติธรรม

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
ปัญหาสาคัญของชาติและการบริหารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. บุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม
พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
๗. หน่วยงานภาครัฐมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘. สร้างวัฒนธรรมการทางานในภาครัฐที่ยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (CitizenCentric) เน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ (Result-Oriented) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(Integrity) และเป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยรวม (Role Model)
๙. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนผู้รับบริการต่อหน่วยงานของ
รัฐดีขึ้น
๑๐. ภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับ โดยมีคะแนนหรือได้รับการจัด
อันดับที่ดีขึ้น เช่น อันดับประสิทธิผลของภาครัฐ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Competitiveness) อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business) ดัชนีความพร้อมด้านดิจิทัล และดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นต้น
๑. คุณภาพของกฎหมาย
๒. จานวนของกฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมายที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรม และ
กฎหมายทีส่ ร้างภาระแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ที่มีการยกเลิก
หรือแก้ไขปรับปรุง
๓. ตัวชี้วัดจากการจัดอันดับในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการนากฎหมายมาเป็นข้อพิจารณา
๔. ความสะดวกการเข้าถึง รับรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน
๑. ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับการอานวยความยุติธรรมทีร่ วดเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่
กาหนด และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมได้เพิ่มมากขึ้น
๒. ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลและระหว่างพื้นที่ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การดาเนินมาตรการคุม้ ครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา และจาเลยมีมาตรฐานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจาเลยมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของทนายความและที่ปรึกษากฎหมายทีร่ ัฐจัดหาให้ในระดับมากและการปล่อยตัว
ชั่วคราวผู้ต้องหา และจาเลย โดยไม่อิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งสัดส่วนของประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งมี
เพิ่มมากขึ้น
๓. ผู้ต้องหาและจาเลยได้รบั การบังคับตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ
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ซึ่งใช้แทนการควบคุมตัว จาคุก กักขัง โดยไม่มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ และมีการนาโทษปรับตามความสามารถในการชาระของผู้กระทาความผิดมาใช้ใน
คดีอาญามากขึ้น
๔. จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจานวนข้อร้องเรียน
ของประชาชนผู้มีอรรถคดีที่ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมลดลง ผู้พิพากษากาหนดโทษคดียาเสพ
ติด/คดีอาญาอื่นตามแนวทางการกาหนดโทษ สถิติการกระทาผิดซ้าภายใน ๑ ปีลดลง และ
ผู้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจาเลยมีความพึงพอใจต่อความถูกต้อง
และความทันสมัยของข้อมูลในระดับมาก รวมทั้งการดาเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนมีความสาเร็จ
๕. คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาและศาลมีคาพิพากษาลงโทษในคดีที่มีการสอบสวน
ร่วมกันมีจานวนมากขึ้น โดยผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการสอบสวนของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนในคดีที่มีการสอบสวน
ร่วมกันในระดับมาก และประชาชนมีความเชื่อมั่นของต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการในระดับมาก รวมทั้งไม่มคี ดีขาดอายุความในชั้นสอบสวน
ชั้นไต่สวน ชั้นฟ้องคดี
๖. ประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์นิตเิ วชในระดับมาก
โดยห้องปฏิบตั ิการนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลทุกปีอย่างต่อเนื่อง
และพนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้ แพทย์นิติเวชในสังกัด
โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านนิติเวช
ตามที่ได้รับการร้องขอ
๗. การดาเนินกลไกหรือการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานเพื่อเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
มีความสาเร็จและการนาระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
องค์กรมาใช้มีความสาเร็จ
๘. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย International
Institute For Management Development (IMD) ดีขึ้น อันดับความยาก – ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ที่จัดโดยธนาคารโลกดีขึ้น จานวนนักธุรกิจ
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และนักธุรกิจต่างชาติมีความ
เชื่อมั่นต่อคาพิพากษาของศาลไทยในคดีพาณิชย์ในระดับมาก รวมทั้งเลือกระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และการนาเทคโนโลยีมาใช้
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เศรษฐกิจ

๖

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีการเติบโต
อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นระบบ
มาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้
สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชนและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศมีความสาเร็จ
ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับแผน โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป

๑. ทรัพยากรทางบก
๑.๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(๑) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
(๒) อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้และการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไม่
มากกว่าปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง
(๓) พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
(๔) พื้นทีท่ มี่ ีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลง
(๕) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น
๑.๒) ทรัพยากรดิน
(๑) มีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและมีการประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
แผน
(๒) ขนาดของที่ดินเกษตรอินทรีย์ของประเทศเพิม่ ขึ้น
(๓) ขนาดของที่ดินที่มีผลกระทบจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมลดลง
๑.๓) ทรัพยากรแร่
(๑) ประเทศมีข้อมูลแสดงพื้นทีศ่ ักยภาพแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมืองที่
เหมาะสม ยั่งยืน
(๒) สัดส่วนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการประกอบการหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน เพิ่มขึ้น
(๓) จานวนกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และการเฝ้าระวังที่ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
๒) ทรัพยากรน้า
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๒.๑) มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อม
การจัดรูปที่ดิน การชลประทาน แล้วเสร็จตามแผน
๒.๒) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าร่วมกันทุกภาคส่วนและมีกลไก
หรือเครื่องมือเพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น
๒.๓) การแก้ไข พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในแผนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัตกิ ารกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่อปท. พ.ศ....
(ฉบับที่ ๓) แล้วเสร็จตามแผน
๒.๔) แผนที่เส้นทางน้า ๒๕ ลุม่ น้า ผังเส้นทางน้าในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ การ
ปรับปรุงกฎหมายเส้นทางน้า มาตรฐานเส้นทางน้า มาตรฐานระบบสารสนเทศทางน้า
๒.๕) จานวนศูนย์น้าระดับจังหวัด จานวนหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน
และจานวนหน่วยงานที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data ในการบริหารจัดการน้า
๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๑) ต้นฉบับแผนที่การจาแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart
ที่สามารถแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครองทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓.๒) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
รวมอนุบัญญัติ และกฎหมายทางทะเลที่ทันสมัยสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
๓.๓) ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารจัดการปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ ขยะ
มลพิษ การประมงทะเล ทรัพยากรแร่ธาตุและแหล่งพลังงาน ปะการัง การกัดเซาะชายฝั่ง
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๑) มีกฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
๔.๒) อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย (habitat) โดยเฉพาะ ป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง และแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญที่มีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
ลดลงร้อยละ ๕๐
๔.๓) มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถประมวลผลในจุดเดียว มีการรวมศูนย์ข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีความสาคัญต่อประเทศในทุกมิติ และมีกลไกการเชื่อมโยงระบบ
เอกสารแนบ ๒-๕

ลาดับ

แผนการปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
๔.๔) ระบบทะเบียนข้อมูลเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพยากร องค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔.๕) มีระบบการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศที่
ตอบสนองต่อการดาเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
๔.๖) ประเทศไทยมีรายได้จากเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เพิ่มขึ้น
๔.๗) จานวนเครือข่ายศูนย์อนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล ครอบคลุม
๗,๒๕๕ ตาบล ทั่วประเทศ
๔.๘) จานวนกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มและมีการดาเนินการโดยภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ
๕) สิ่งแวดล้อม
๕.๑) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๒) ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทาจากวัสดุย่อยสลายยาก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๓) อัตราขยะอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะอันตรายทั่วประเทศภายใน ๕ ปี
๕.๔) น้าเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๕) ปริมาณการจาหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี
๕.๖) มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๘๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๗) กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ ๙๕ ภายใน ๕ ปี
๕.๘) ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรภายใน ๕ ปี
๕.๙) ร้อยละ ๑๐๐ ของสารเคมีเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์
บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้รับการยกเลิกหรือควบคุมภายใน ๓ ปี
๕.๑๐) จานวนสินค้าเกษตรที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานของปริมาณสารพิษ
ตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) ลดลงภายใน ๕ ปี
๕.๑๑) ทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ของจังหวัดที่ถูกกาหนดเป็น
พื้นที่สาคัญได้รับการจัดทาขึ้นก่อนภายใน ๕ ปี
เอกสารแนบ ๒-๖
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๕.๑๒) กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม
และตรวจสอบมลพิษได้รับการพัฒนาและถูกนาไปใช้จริงภายใน ๓ ปี
๕.๑๓) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผล
บังคับใช้ภายใน ๓ ปี
๖) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑) มีการยอมรับ และเชื่อมัน่ ต่อระบบ EIA และ EHIA มากขึน้
๖.๒) มีระบบ SEA และปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๓) ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษซึ่งเป็นผลจากการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นทีส่ าเร็จไม่น้อย
กว่า ๓ พื้นที่ในระยะเวลา ๕ ปี
๖.๔) มีผังพื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวเมือง และผังการระบายน้า ตลอดจนผังบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขึ้นอย่างน้อย ๑ ประเภทในเทศบาล
เมืองของแต่ละจังหวัด
๖.๕) มีระบบงบประมาณสนับสนุนแผนแม่บท (Program-Based Budgeting) และ
ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ ( Area-Based Budgeting)
๖.๖) มีระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศ ๑. คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังดีขึ้นจนสามารถชะลอหรือยุติการ
จัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและ
ถดถอยสู่ภาวะพึ่งพิง
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมี ๒. มีระดับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพสูงขึ้น สามารถดูแลตัวเองและใช้บริการสุขภาพได้อย่าง
เอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบน เหมาะสม (อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็นซึ่งวัดด้วย ACSC ลดลง/อัตราการตาย
หลักการสร้างนาซ่อม
ของกลุ่มโรคทีส่ ามารถป้องกันการตายโดยไม่จาเป็นลดลง)
๓. รายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔.๓
และไม่เกินร้อยละ ๕.๒
๔. มีระบบบันทึกสุขภาพดิจิทลั ที่ใช้งานได้จริงในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของสถานพยาบาลทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน ๕ ปี รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากสารสนเทศสุขภาพในระบบ DHR และระบบ National
Data Clearing House เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
สถานพยาบาลทั้งหมดในประเทศ
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบน ๑. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รบั การบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษา) และ
ความรับผิดชอบกับการกากับที่มคี วามชอบธรรม และการใช้ ระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๒
พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษา
๒. จานวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วม
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
สมัย และสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มี
เอกสารแนบ ๒-๗

ลาดับ

๙

แผนการปฏิรูปประเทศ

สังคม

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ

ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณ และมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปสู่การมีจติ สาธารณะ สังคมไทยเป็น

อารยธรรม เพิ่มขึ้น
๓. มี พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชนบังคับใช้ และคู่มือมาตรฐานกลาง
ทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
๔. สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ และผังรายการมีการ
จัดสรรช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิต
ในรูปแบบเช่าเวลาหรือผลิตรายการร่วมกันในอัตราส่วน ร้อยละ ๓๐ หรือ ๔๐
๕. มีระบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) กับสื่อออนไลน์ต่างประเทศ มีการจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงานทา
หน้าที่ประสานงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีลักษณะเป็น Official Point of Contact เพียง
หน่วยงานเดียว
๖. มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... และ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และมีการจัดทานโยบายหรือแผน
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศของ
ประเทศ ตลอดจน แผนเตรียมความพร้อมหรือประเมินความเสีย่ งด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือมี
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศของประเทศโดยสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับ
สากล
๗. กสทช. ดาเนินการให้มีความพร้อมในการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๘๑๔ - ๘๒๔
เมกะเฮิรตซ์ และ ๘๕๙ - ๘๖๙ เมกะเฮิรตซ์ ไว้ใช้งานและให้บริการเป็นการเฉพาะภารกิจ
ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ ในต้นปี ๒๕๖๔
๘. มีพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการดาเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. .... และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทาหน้าที่ด้านอวกาศแห่งชาติ
๙. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น
๑๐. หลักสูตรด้านการสื่อสารในยุคดิจทิ ัลได้รับการบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
๑. อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ (Replacement Rate) มากกว่าร้อยละ ๓๐
๒. สัดส่วนของกลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ และมี

เอกสารแนบ ๒-๘

ลาดับ

๑๐

๑๑

๑๒

แผนการปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายและผลอันพึงประสงค์
สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บรู ณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับของประชาชน และกาหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ รวมทั้งบริหาร
จัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่
การป้องกันและปราบปราม ให้ประเทศมีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหาร
การทุจริตและประพฤติ
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการเปิดเผย
มิชอบ
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย

ตัวชี้วัดในระดับแผนฯ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. จานวนชุดข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเปิดเผยให้ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ได้
๔. ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง
๕. การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มขึ้น

พลังงาน

ไม่ได้กาหนดตัวชี้วัดในระดับแผนโดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป

การศึกษา

๑. มีกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบภาคประชาชน
๒. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีผลการประเมินคุณธรรมความซื่อตรงและโปร่งใส (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๘๐ ทั้ง ๕ มิติ
๓. มีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่อานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ
มีข้อจากัดเท่าที่จาเป็นโดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า
๔. จานวนคดีที่ ป.ป.ช./ป.ป.ท. ไต่สวนลดลงร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี
๕. การไต่สวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบสามารถนาตัวผู้กระทาผิดขึ้นสู่ศาลได้ในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดทุกคดี
๖. รัฐมีกลไกและมาตรการในการประสานงานระดับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
โดยได้กาหนดตัวชี้วัดของการพัฒนาการศึกษาไว้ในแต่ละเรื่อง

ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา

เอกสารแนบ ๒-๙

เอกสารแนบ ๓
ปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สามารถดาเนินการได้
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และ ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และ ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
หน่วยงานที่ส่งเข้ามา
๑ การเมือง
๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง
๒

บริหารราชการแผ่นดิน

๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง

๓

กฎหมาย

๑) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง

๔

กระบวนการยุติธรรม

๑) สานักงาน ป.ป.ช.
๒) สานักงานศาลยุติธรรม

๕

เศรษฐกิจ

๑) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.)
๒) กระทรวงการคลัง
๓) สานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การขอปรับระยะเวลาและเป้าหมายการดาเนินงาน
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่ สสว. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การดาเนินการตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐
ประเด็นปฏิรปู ด้านกระบวนการยุติธรรมทีไ่ ม่
สอดคล้องกับภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรม
การขอปรับระยะเวลาและเป้าหมายการดาเนินงาน
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่ สสว. เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน (Quick win)

เอกสารแนบ ๓-๑

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ไม่มผี ลการพิจารณาจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
รับทราบแล้ว

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรมรับทราบแล้ว

ยังไม่มผี ลการพิจารณาจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ
ได้ข้อสรุปเรื่องโครงการจาเป็นเร่งด่วน (Quick win)
การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า ที่ สศช.

ลาดับ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม

๖

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม

๗

สาธารณสุข

๑) สานักนายกรัฐมนตรี
๒) สานักงาน กสทช.

๓) กระทรวงการคลัง

เรื่อง
ขอปรับปรุงกรอบ และแผนงานการปฏิรูปสถาบัน
ด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรม
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การนาเสนอประเด็นการดาเนินการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ
รายงานปัญหา อุปสรรคการจัดทาโครงการสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
๔)สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๕) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๑. ขอปรับระยะเวลาการดาเนินงานละปรับเปลี่ยน
เอกสารแนบ ๓-๒

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ยังไม่มผี ลการพิจารณาจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ

อยู่ระหว่างหารือกันระหว่างคณะกรรม
การปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ทราบแล้ว
กสทช. ขอเสนอเปลีย่ นแปลงหน่วยงานดาเนินการ
ในประเด็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารมวลชนสาธารณะ
ทางสุขภาพและแนวทางเขียนสื่อสุขภาพเป็น
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน
สุขภาพ โดย กสทช. เสนอตั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่สื่อสุขภาพทีผ่ ลิตโดยกระทรวง
สาธารณสุข ในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเคเบิ้ลทีวี
ในช่วงเวลา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการ
ปฏิรูปด้านสาธารณสุขมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
(ตามหนังสือ ที่ นร ๑๑๒๐ (กปป ๐๗) / ๕๘)
แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทราบ
แล้ว
แจ้งปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานให้

ลาดับ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา

๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๘

๙

สื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ๑) สานักนายกรัฐมนตรี
สารสนเทศ
๒) สานักงาน กสทช.
สังคม

๓) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑) สานักงาน กสทช.
๒) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๓) กระทรวงการคลัง

๔) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชุน (องค์การมหาชน)
๑๐

พลังงาน

๑) สานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง
ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ไทยเพื่อเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามราช
กิจจานุเบกษา
๒. ขอส่งแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย
เพื่อเศรษฐกิจ (ปรับแก้ไข) ***เรื่องต่อเนื่อง***
ขอเสนอแผนการปฏิรปู เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ขอชี้แจงประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ขอถอนกิจกรรมที่กาหนดในแผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านสังคม
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
เอกสารแนบ ๓-๓

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทราบ
แล้ว

คณะกรรมการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับทราบแล้ว แต่ยังไม่มีผลการพิจารณา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคแล้ว อยู่ระหว่างหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการหารือกับผู้แทนของกระทรวงการคลังแล้ว
และผู้แทนจะแจ้งหน่วยงานในกากับของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมาชี้แจ้ง หารือกับ
คณะอนุกรรมการ ด้านรับฟังความคิดเห็น ติดตาม
และประสานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคแล้ว
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบ

ลาดับ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

หน่วยงานที่ส่งเข้ามา
๒) กระทรวงการคลัง
๓) กระทรวงพลังงาน

๑๑

การป้องกันและปราบปราม ๑) สานักงาน ป.ป.ช.
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒) สานักนายกรัฐมนตรี
๓) กระทรวงการคลัง

เรื่อง
การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ
การนาเสนอประเด็นการดาเนินการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิรูปประเทศ

การดาเนินการตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.
๒๕๖๐
ขอทบทวนการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓) การจัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ

เอกสารแนบ ๓-๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ปัญหาและอุปสรรคแล้ว
กระทรวงพลังงานได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระยะ ๕ ปี เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน โดยมีการปรับเปลีย่ น
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และวงเงิน
งบประมาณ ซึงไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือกระทบใน
สาระสาคัญของแผนปฏิรูปด้านพลังงาน และได้
หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานแล้ว ซึ่งเห็น
ควรเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่ง
การต่อไป (ตาม ส ที่ นร ๑๑๐๑ (กปป๑๐)/๐๑๐)
อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

เอกสารแนบ ๔
เค้าโครงและระดับของแผนการปฏิรูปที่ต่างกัน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน....
(ฉบับปรับปรุง เดือน ..... ๒๕๖๒)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ..........................

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้าน ....
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

บทนา
สถานการณ์และแนวโน้ม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๒.๕ ตัวชี้วัด
๒.๖ วงเงินและแหล่งเงิน

ส่วนที่ ๓ เรือ่ งและประเด็นปฏิรูป
๓.๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ....
๓.๒ เรือ่ งและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ....
๓. .. เรือ่ งและประเด็นปฺฏิรูปที่ .. ….

ภาคผนวก
ก
ข

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่แล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
(กล่าวถึงสรุปสาระสาคัญของแผน ประกอบด้วย สรุปสถานการณ์และแนวโน้ม ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ สรุปตัวชี้วัดที่สาคัญ วงเงินและแหล่งเงิน จานวนและรายชื่อเรื่องและประเด็นปฏิรูปทั้งหมด)

ส่วนที่ ๒
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้าน .......
(ปรับการลาดับเลขข้อของแผนฯ ทุกด้านให้เหมือนกัน)

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
(กล่าวถึงมาตราและบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีเ่ กี่ยวข้อง)
๑)
๒)
...)
๒.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(กล่าวถึงมาตราและบริบทตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
๑)
๒)
...)
๒.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
(กล่ า วถึ ง ผลการศึ ก ษาและข้อ เสนอแนะจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การปฏิ รู ปประเทศ อาทิ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
๑)
๒)
...)

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
(กล่าวถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ศักยภาพ และโอกาส จากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)
๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๑)
๒)
...)

๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๑)
๒)
...)
(ด้านกฎหมาย เพิ่มหัวข้อ “การดาเนินการของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา” / ไม่กระทบกับสาระสาคัญ เห็นสมควร
คงไว้ได้)
(ด้านพลังงาน เพิ่มหัวข้อ “ข้อเสนอ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานระยะแรก (๖๑-๖๕) /หัวข้อเรื่องระบุ
คาว่า “ร่าง” เห็นสมควรให้ตัดทั้งหัวข้อดังกล่าวออก เพื่อความชัดเจน)

๒.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
(กล่าวถึงความสอดคล้องของการปฏิรูป ประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง)
๒.๓.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้าน.... กับยุทธศาสตร์ชาติ
(กล่ า วถึ ง ความสอดคล้ อ งของการปฏิ รู ป ประเทศกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยให้ ร ะบุ ชื่ อ ด้ า นของ
ยุทธศาสตร์ และเลขข้อ ๒ หลัก และ ๓ หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านดังกล่าว)
๑)
๒)
...)
๒.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้าน.... กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(กล่าวถึงความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ระบุชื่อ
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และเลขข้อ ๒ หลัก พร้อมชื่อของแผนย่อย)
๑)
๒)
...)
(ด้านสาธารณสุข ใช้ชื่อหัวข้อว่า “ร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ” ซึ่งกล่าวสรุป และมีเป้าหมาย ตชว.
อยู่ภายใต้ / หัวข้อเรื่องระบุคาว่า “ร่าง” เห็นสมควรให้ตัดออกทั้งหัวข้อเพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกันของ
ทุกด้าน)

๒.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
(กล่าวถึงเป้าหมายรวมของการปฏิรูปประเทศด้าน ....)
๒.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
....................
๑)
๒)
...)
๒.๔.๒ เป้าหมายรวม
....................
๑)
๒)
...)
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
....................
๑)
๒)
...)

๒.๕ วงเงินและแหล่งเงิน
(กล่าวถึงวงเงินรวมของการปฏิรูปประเทศด้าน .... และแหล่งเงินในการดาเนินการ)
(ด้านการเมือง เพิ่ มข้อ “๑.๗ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน” /มีความซ้าซ้อนกับ ตารางแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินการ เห็นสมควรตัดออกทั้งหัวข้อ)
............................................

ส่วนที่ ๓
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
(ระดั บย่อยภายใต้ ประเด็ น การปฏิรู ปของแต่ละด้า นมีจานวนระดับ ไม่เ ท่ากัน (มีตั้งแต่ 1 – 3 ระดับ) รวมทั้ง
เรียกชื่อแตกต่างกัน อาทิ ระดับที่ 1 (พันธกิจ กลยุทธ์ ประเด็นย่อย กิจกรรมหลัก) ระดับที่ 2 (แผนงาน กิจกรรม
ย่อย กิจกรรมหลัก ขั้นตอน) ระดับที่ 3 (กิจกรรมย่อย วิธีการ) ทาให้ในการปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล มี
ความแตกต่างกันระหว่างด้าน เห็นสมควรให้ปรับ จานวนระดับภายใต้ประเด็นการปฏิรูปของแผนฯ ทุกด้านให้
เท่ากัน โดยเห็นสมควรกาหนดที่ 3 ระดับ และเรียกชื่อเดียวกัน ดังนี้ ระดับที่ 1 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่...
ระดับที่ 2 ประเด็นย่อยที่ ... (กล่าวถึงกลุ่มหรือหัวเรื่องร่วมภายใต้เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ซึ่งจะประกอบด้วย
กิจกรรมที่จะด าเนิน การในแต่ขั้น ตอน) และระดับที่ 3 กิจกรรม... (กล่าวถึงกิจกรรมที่จะดาเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน โดยเป็นกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณอย่างขัดเจน) โดยระบุในตารางขั้นตอนการดาเนินการ
ตามข้อ ๓.๑.๕ )

๓.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ....................................
๓.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)
..)
๓.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
..........................................
๓.๑.๓ ตัวชี้วัด
(ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่กาหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ หรือเป็นคาบรรยายเชิงพรรณนา
ขาดความเป็นรูปธรรม เห็นสมควรกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตาม และประเมินผลได้เป็นรูปธรรม หรือตัวชี้วัด
ในเชิงปริมาณ)

๑)
๒)
..)
๓.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
(ด้านพลังงาน ได้เพิ่มข้อ ๒.๑.๕ หลักการและเหตุผล / ๒.๑.๖ วิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานและโครงสร้าง
ปัญหา / ๒.๑๗ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป / ๒.๑.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ /๒.๑.๙ จึงเป็นตารางขั้นตอน
การดาเนินการ (๒.๑.๕ ตามเค้าโครง) / มีความซ้าซ้อนกับส่วนที่ ๒ สถานการณ์แ ละแนวโน้ม เป้า หมาย
เห็นสมควรตัดออกทั้งหัวข้อ)

๓.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ........................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑.๑ ประเด็นย่อย ....
๑.๑.๑ กิจกรรม ....
๑.๑.๒ กิจกรรม ....
๑.๑.๓ กิจกรรม ....
๑.๒ ประเด็นย่อย ….
๑.๑.๑ กิจกรรม ....
๑.๑.๒ กิจกรรม ....
๑.๑.๓ กิจกรรม ....
....

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ
(ระบุ
ผู้รับผิดชอบ
หลัก)

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ต้องระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป หน่วยงานผู้รักษาการตาม
กฎหมาย รวมทั้งระบุมาตรการทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๑)
๒)
..)

๓.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ... : ....................................

ภาคผนวก
ก

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
(กล่าวถึงรายชื่อกฎหมายที่เสนอให้มีการจัดทาขึ้น หรือแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดในแผนการปฏิรูปประเทศ)

ลาดับ

ชื่อกฎหมาย

ปีที่ให้
เสร็จ

จัดทาใหม่/ มีร่าง/ไม่
ปรับปรุง
มีร่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สาระสาคัญ
ของกฎหมาย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
๑
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ...
๒
..

ข

ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่แล้วเสร็จในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

(กล่าวถึงผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จเป็นรูปธรรม ในช่วงปี ๒๕๖๑๒๕๖๒ เพื่อแสดงกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และเพื่อความชัดเจนในการดาเนินการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยสรุปแยกเป็นรายเรื่องและประเด็นการปฏิรูปประเทศ)
ลาดับ

กิจกรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑
๑
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ...
๒
..

ปีที่
เสร็จ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เอกสารแนบ ๕
ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านการเมือง

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการเมือง
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นย่อยที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้าง
กลยุทธ์ที่ 3 และ 12 เนื่องจากเป็นภารกิจ งาน
เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประจาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ที่ 13
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เนื่องจากเป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขัดต่อมติ
ของพลเมือง
คณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ยังขัดกับ
มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562
 
– 2565) ที่มงุ่ เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
ภาครัฐ และเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอรับ
การจัดสรรอัตราตั้งใหม่ โดยให้ส่วนราชการตระหนัก
ถึงความจาเป็นที่จะต้องบริหารอัตรากาลังที่มีอยู่เดิม
ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที่ 2 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ

เสริมสร้างสานึก ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง
เกี่ยวข้อง
ประเด็นย่อยที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้าง
กลยุทธ์ที่ 2 เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของ
เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เนื่องจากให้ อปท. นาหลักธรรมาภิบาล เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
และธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรม เป็นภารกิจปกติ งานประจาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ด้านการเมือง - 1

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
ประเด็นย่อยที่ 1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง





ประเด็นย่อยที่ 2 การควบคุม การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ และการลงโทษ


ประเด็นย่อยที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน และ
เสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง





แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการเมือง

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 8 การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดกับมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ยังขัดกับ
มาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562
– 2565) ที่มงุ่ เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
ภาครัฐ และเพิ่มหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอรับ
การจัดสรรอัตราตั้งใหม่ โดยให้ส่วนราชการตระหนัก
ถึงความจาเป็นที่จะต้องบริหารอัตรากาลังที่มีอยู่เดิม
ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติ
เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และ กลยุทธ์ที่ 3 - 6
เนื่องจากเป็นภารกิจปกติ งานประจาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 - 7 เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเมือง - 2

เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลือ่ นขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้ส่วนราชการมีข้อ
บทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
เกี่ยวข้อง
ผูกพันในการดาเนินการให้เกิดผลต่อไป โดยใน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการกาหนดเป้าหมาย

และตัวชี้วดั ในการดาเนินการที่ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินการไว้แล้ว
ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มคี วามรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
เกี่ยวข้อง
Management System)


กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการ
เกี่ยวข้อง
ทางาน


ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 1

เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้ส่วนราชการมีข้อ
ผูกพันในการดาเนินการให้เกิดผลต่อไป โดยใน
แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วดั ในการดาเนินการที่ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินการไว้แล้ว
เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้ส่วนราชการมีข้อ
ผูกพันในการดาเนินการให้เกิดผลต่อไป โดยใน
แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วดั ในการดาเนินการที่ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินการไว้แล้ว

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 2 จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญในการบริหารงาน
บุคคล



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ความเห็นของสานักงานฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน
 ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
แผนงานที่ 2 พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงานที่
และสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
เกี่ยวข้อง
(Career Advancement & Succession Planning) 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูป โดยระบุวา่ เป็น
ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแล้ว
เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูป โดยระบุวา่ เป็น
ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนแล้ว

เห็นควรคงไว้ในแผนปฏิรูปเพื่อให้ส่วนราชการมีข้อ
ผูกพันในการดาเนินการให้เกิดผลต่อไป โดยใน
แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการกาหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วดั ในการดาเนินการที่ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินการไว้แล้ว

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ด้านกฎหมาย

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านกฎหมาย
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดแี ละเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มผี ลใช้บังคับแล้วเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัประเด็
ฐธรรมนู
แห่่ ง1ราชอาณาจั
กรไทย อ่ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาร่างกฎหมาย การกาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
นย่ญ
อยที
จัดทากฎหมายเพื
ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายที่มผี ลใช้
บักิจงกรรมที
คับแล้ว่ 1 จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยมีกำรจัดทำร่ำง
เห็นควรคงไว้ โดยพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำง
กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
สัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. .... เสนอต่อ
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำ
พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ นุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 ให้มีผล
 31 พฤษภำคม 2562 และกำรดำเนินกำรของ
นิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้
บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วนั ประกำศ
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพื่อกำร
กิจกรรมมีควำมต่อเนื่องกัน
รำชกิจจำนุเบกษำ
ปฏิรูปตำมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ 2 จัดทำอนุบัญญัติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
กำรดำเนินกำรรองรับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในข้อ
1.1



กิจกรรมที่ 3 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยในข้อ 1.1 โดยให้ดำเนินกำร
เป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) จัดสัมมนำเพื่อประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจ
กับหน่วยงำนของรัฐอย่ำงทั่วถึง
(2) จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
แก่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 3 กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกาหนดกรอบการใช้ดลุ พินิจของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณากาหนดโทษทางอาญา เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการยกร่างกฎหมายหรือทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มผี ลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายตามมาตรา 258 ค. (1) และ
หลั
กการตามมาตรา
ฐธรรมนู
ญนแห่เกีงย่ ราชอาณาจั
กรไทย
กิจกรรมที
่ 1 จัดให้มีก77
ำรรัของรั
บฟังควำมคิ
ดเห็
วกับ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ เนื่องจำกเป็นกำรดำเนินกำร
เห็นควรคงไว้ โดยจัดทำร่ำงอนุบัญญัติหรือแนวทำง
กลไกกำรใช้ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำร
ต่อเนื่องหลังจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ เพื่อรองรับ ร่ำงพระรำชบัญญัติ (1) กำรวิเครำะห์

กำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำร
กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกกฎหมำย/กำรประเมิน
กำหนดโทษทำงอำญำ
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ประกำศใช้แล้ว
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงจัดทำแนวทำง
ซึ่งจะแล้วเสร็จ และจะเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
กิจกรรมที่ 2 เสนอเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรกำหนด
กฎหมำยพิจำรณำ (2) กำรนำระบบกำรอนุญำตมำใช้
กลไกกำรใช้ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำร
ในกฎหมำย อยูร่ ะหว่ำงยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง ซึ่ง
กำหนดกรอบกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ และกำร
จะเสร็จจำกฝ่ำยเลขำนุกำร และเสนอคณะทำงำน
กำหนดโทษทำงอำญำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
พิจำรณำ (3) กำรนำระบบคณะกรรมกำรมำใช้ใน
พิจำรณำยกร่ำงกฎหมำยหรือทบทวนควำมเหมำะสม
กฎหมำย ยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำงแล้วเสร็จ จำก

ของกฎหมำย และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบถึง
คณะทำงำน และอยูร่ ะหว่ำงเสนอคณะกรรมกำร
แนวทำงกำรดำเนินกำรระยะต่อไป ทั้งนี้ อำจเสนอ
พัฒนำกฎหมำยพิจำรณำ (4) กำรกำหนดหลักเกณฑ์
ให้มีกำรกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปพลำงก่อน
เกีย่ วกับกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อยู่
เพื่อให้หน่วยงำนถือปฏิบัติเป็นกำรนำร่อง
ระหว่ำงยกร่ำงมำตรกำร/แนวทำง ซึ่งจะเสร็จจำกฝ่ำย
เลขำนุกำร และเสนอคณะทำงำนพิจำรณำ และ (5)
กำรก
ำหนดโทษทำงอำญำ
กิจกรรมที่ 3 จัดทำร่ำงกฎหมำยที่เกีย่ วข้องเสนอต่อ
เห็นควรคงไว้
โดยมีกำรจัดทคณะอนุ
ำหรือปรักรรมกำร
บปรุงคู่มือเสนอ
กำร
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นชอบ และเสนอต่อสภำ
ร่ำงกฎหมำยให้มีควำมครบถ้วนเพื่อใช้เป็นคู่มืออ้ำงอิง
นิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้
ในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย และจัดทำ/พัฒนำ

แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพื่อกำร
หลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของ
ปฏิรูปตำมมมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐ ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรของสำนักงำน
รำชอำณำจักรไทย
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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กิจกรรมที่ 4 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินกำรตำมเกณฑ์ในข้อ 3.2 หรือตำมกฎหมำยใน
ข้อ 3.3 โดยให้ดำเนินกำรเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) จัดสัมมนำเพื่อประชำสัมพันธ์และทำควำมเข้ำใจ
กับหน่วยงำนของรัฐอย่ำงทั่วถึง
(2) จัดอบรมหลักสูตรอบรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ โดยมีกำรจัดสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
ให้แก่หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ



ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
ประเด็นย่อยที่ 1 มีกลไกทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
กิจกรรมที่ 1 จัดทำกฎหมำยเพื่อจัดตั้ง
กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
“คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
ระยะเร่งด่วน”
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
ต้องยึดหลักกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ
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เห็นควรปรับปรุงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกที่
กำหนดคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน และคณะกรรมกำรทบทวนกฎหมำยที่
ล้ำสมัยหรือสร้ำงภำระแก่ประชำชน โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ
ถูกยุบ โอน ย้ำย เนื่องจำกคำสั่ง คสช. 19/2561
เรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
มีกำรยุบโอนสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำย (คปก.) ทำให้มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งเป็น “สำนักงำนขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน”

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ



กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง “คณะผู้พิจำรณำทบทวน
กฎหมำย” ภำยใต้คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.1 โดย
อำจแต่งตั้งคณะหนึ่งหรือหลำยคณะตำมควำม
เหมำะสม เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำทบทวน
กฎหมำยที่ล้ำสมัย โดยเริ่มจำกกฎหมำยที่ตรำขึน้
ก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นลำดับแรก



กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
ต้องยึดหลักกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ
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1) เห็นควรปรับปรุงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เนื่องจำก
ที่กำหนดคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน และคณะกรรมกำรทบทวนกฎหมำยที่
ล้ำสมัยหรือสร้ำงภำระแก่ประชำชน โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ
ถูกยุบ โอน ย้ำย เนื่องจำกคำสั่ง คสช. 19/2561
เรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
มีกำรยุบโอนสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำย (คปก.) ทำให้มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
2) กำรดำเนินกำรไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนกำรจัดตั้งหน่วยงำน Ÿ
เห็นควรปรับปรุงกลไก โดยพิจำรณำให้หน่วยงำนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยที่มีอยูเ่ ดิมเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3) Ÿควรพิจำรณำผู้รับผิดชอบที่มีควำมเหมำะสม อำทิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หรือสำนักงำน
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้
ำงควำมสำมั
คคีปจรองดอง
งำน ป.ย.ป.)
Ÿเห็นควรคงไว้
โดยควรพิ
ำรณำผู้ร(สับำนั
ผิดกชอบที
่มีควำม
เหมำะสม อำทิ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
หรือสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
(สำนักงำน ป.ย.ป.)

กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีหรือปรับปรุงหลักสูตรสำหรับ
กำรอบรมนักกฎหมำยภำครัฐ ให้มีเนื้อหำสำระใน
ส่วนของแนวควำมคิดหรือหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ยกเลิกกฎหมำยที่ล้ำสมัย หมดควำมจำเป็น และไม่
สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ รวมทั้งกฎหมำยที่เป็นกำร
สร้ำงภำระแก่ประชำชน

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
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เห็นควรคงไว้ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มีกำรจัดทำ/พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐ โดยสถำบันพัฒนำ
กฎหมำยมหำชนได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมำย
ภำครัฐ ระดับชำนำญกำร และเพิ่มรำยวิชำเกีย่ วกับ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 77 ในหลักสูตรดังกล่ำว

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นย่อยที่ 2 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
กิจกรรมที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยกฎหมำยที่
ศึกษำกฎหมำยที่มีผลเป็นกำรสร้ำงภำระ หรือ
คณะอนุกรรมกำรฯ เป็นผู้เสนอ ประกำศในรำช
ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมแก่
กิจจำนุเบกษำแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ 1. พระรำชบัญญัติ
ประชำชน โดยให้ดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ดังนี้
คุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อ
(1) ระยะแรก ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูป
กำรเกษตรกรรมหรือที่อยูอ่ ำศัย พ.ศ. 2562
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน เป็นผู้ทำหน้ำที่พิจำรณำ
(ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 16 เมษำยน
เสนอแนะให้มีกำรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่มีผล
2562) 2. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อ
เป็นกำรสร้ำงภำระ หรือก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำ
สุขภำพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกำศรำชกิจจำ
หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน และให้มีกำรรวบรวม
นุเบกษำ ณ วันที่ 16 เมษำยน 2562)
รำยชื่อกฎหมำยที่อยูใ่ นข่ำยต้องดำเนินกำรเพื่อ

พิจำรณำในระยะต่อไป
(2) ระยะยำว ให้ “คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” ตำมข้อ 1.1 เป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรต่อเนื่องจำกระยะแรก โดยจัด
ให้มีกลไกเชื่อมโยงข้อมูลกำรร้องเรียนจำกผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำย และภำคประชำชน เพื่อนำข้อมูลมำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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1) เห็นควรปรับปรุงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เนื่องจำก
ที่กำหนดคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน และคณะกรรมกำรทบทวนกฎหมำยที่
ล้ำสมัยหรือสร้ำงภำระแก่ประชำชน โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ
ถูกยุบ โอน ย้ำย เนื่องจำกคำสั่ง คสช. 19/2561
เรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
มีกำรยุบโอนสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำย (คปก.) ทำให้มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
2) ได้มีกำรดำเนินกำรโดยกฎหมำยที่
คณะอนุกรรมกำรฯ เป็นผู้เสนอ ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ 1. พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อ
กำรเกษตรกรรมหรือที่อยูอ่ ำศัย พ.ศ. 2562
(ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 16 เมษำยน
2562) 2. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ ณ วันที่ 16 เมษำยน 2562)

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นย่อยที่ 3 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
กิจกรรมที่ 3 กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรพิจำรณำ
กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
ทบทวนกฎหมำยหรือใบอนุญำตที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
ประกอบอำชีพหรือกำรดำเนินธุรกิจของประชำชนอย่ำง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
เป็นระบบ โดยแบ่งกำรดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ต้องยึดหลักกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ
(1) ระยะแรก ให้จัดตั้ง “คณะทำงำนทบทวนกฎหมำย
หรือใบอนุญำตที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรดำรงชีวติ ของประชำชน” (จำนวนไม่เกิน 60 คน)
เพื่อทำหน้ำที่พจิ ำรณำทบทวนควำมจำเป็นและ
เหมำะสมของกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำง ๆ โดย
จะต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำครัฐและเอกชน
อย่ำงกว้ำงขวำง และจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้มีกำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม
(2) ระยะยำว เมื่อมีกำรจัดตั้ง“สำนักงำนขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” แล้ว ให้สำนักงำนฯ
เป็นผู้รับผิดชอบกำรดำเนินกำรในภำพรวม และให้มีกำร
แต่งตั้ง “คณะผู้พจิ ำรณำทบทวนกฎหมำยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจของ
ประชำชน” ภำยใต้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วนตำมข้อ 1.1
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เห็นควรปรับปรุงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ เนื่องจำกที่
กำหนดคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยใน
ระยะเร่งด่วน คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน และสำนักงำนขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ
ถูกยุบ โอน ย้ำย เนื่องจำกคำสั่ง คสช. 19/2561
เรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
มีกำรยุบโอนสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำย (คปก.) ทำให้มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ ขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นย่อยที่ 6 พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายฝากเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมการขาย
กิจกรรมที่ 1 พิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสมในกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำ
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำก
ประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อกำร
ขำยฝำกที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมหรือที่อยูอ่ ำศัย
หรือจัดทำกฎหมำยที่ช่วยบรรเทำผลกระทบจำกกำร
เกษตรกรรมหรือที่อยูอ่ ำศัย พ.ศ. 2562 ประกำศใช้ พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่
บังคับใช้กฎหมำยที่เกีย่ วกับธุรกรรมกำรขำยฝำกหรือ
16 เมษำยน 2562
 แล้ว
กำรกำหนดสินไถ่ที่ไม่เป็นธรรมโดยนำผลกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ
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ประเด็นย่อยที่ 7 พิจารณาผลักดันและพัฒนากฎหมายเพือ่ ส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคม โดยสร้างกลไกให้เกิดการทาธุรกิจซึ่งมีการกระจายผลกาไรกลับสู่สังคมหรือชุมชน
กิจกรรมที่ 1 พิจำรณำผลักดันและพัฒนำกฎหมำย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติส่งเสริม
1) เห็นควรปรับปรุงตำมผลกำรพิจำรณำขอทบทวน
เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม โดยสร้ำงกลไกให้เกิด
วิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ประกำศใช้แล้ว
แผนฯ จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมมำตรำ 26 และ
กำรทำธุรกิจและหำกำไร แต่ไม่นำผลกำไรทั้งหมดมำ
มำตรำ 27 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขัน้ ตอนกำร
แบ่งปันในหมู่ผู้ถือหุ้นและให้มีกำรกระจำยผลกำไร
ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ กระทรวงกำรคลัง ได้มี
กลับสู่สังคมหรือชุมชนและให้มีกำรบัญญัติกฎหรือ
หนังสือ ที่ กค 0204.2/10681 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม
ระเบียบเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ระดมทุนให้กับ
2561 ชี้แจงว่ำ สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
วิสำหกิจเพื่อสังคม และเปิดช่องทำงให้วสิ ำหกิจ
กลำงและขนำดย่อม เป็นหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย
ชุมชนได้แสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ให้ผลักดันและพัฒนำกฎหมำย เพื่อส่งเสริมวิสำหกิจ
เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและสนับสนุนในส่วนที่
เพื่อสังคมต่อไป
วิสำหกิจชุมชนต้องกำรอย่ำงถูกต้องและมี
2) เห็นควรปรับปรุงผลกำรพิจำรณำโดยสำนักงำน

ประสิทธิภำพ
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มีหนังสือ
ที่ นร 5311/1475 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เรื่อง
กำรขอปรับระยะเวลำ จำกเดิมระยะเวลำตำมแผน
กำหนดปี 2561 (ไตรมำสที่ 1-4) หน่วยงำนขอปรับ
ระยะเวลำเป็นปี 2562 (ไตรมำสที่ 2) ทั้งนี้
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยรับทรำบ
แล้ว
3) ตำมแผนกำรปฏิรูปฯ กำหนดคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน
กระทรวงกำรคลัง และสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
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ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 มีกลไกให้มกี ารตรากฎหมายเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 กาหนดให้มกี ลไกเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยอาศัยมาตรการทางภาษีอากร รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายภาษีอากรแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้ง “คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2 เห็นควรทบทวนกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรฯ ซึ่งจะต้อง
นโยบำยภำษีอำกรแห่งชำติ” ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง เป็นไปตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ
ประกอบด้วยตัวแทนจำกภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำค
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
ประชำชนและภำควิชำกำร เพื่อทำหน้ำที่ใน
ต้องยึดหลักกำรตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญฯ

กำรศึกษำวิเครำะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
นโยบำยด้ำนภำษีอำกร รวมถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
มำตรกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษี
อำกร
ประเด็นย่อยที่ 2 กาหนดให้มกี ลไกส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
กิจกรรมที่ 5 พิจำรณำเสนอร่ำงกฎหมำยนิรโทษ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติยกเว้นเบี้ย ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติยกเว้นเบี้ย
กรรมภำษี โดยไม่ตรวจประเมินภำษีย้อนหลังสำหรับ
ปรับเงินเพิ่มภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ
ปรับเงินเพิ่มภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ
 เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกีย่ วกับภำษีอำกรตำม เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรเกีย่ วกับภำษีอำกรตำม
SMEs ที่เข้ำร่วมลงทะเบียนให้ถูกต้อง
ประมวลรัษฎำกร พ.ศ. 2562 ประกำศใช้แล้ว
ประมวลรัษฎำกร พ.ศ. 2562 ประกำศใช้แล้ว
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กิจกรรมที่ 7 จัดฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชี กำรเงิน
กำรตลำด และกำรบริหำรให้แก่ SMEs และผู้ที่มี
ควำมคิดจะริเริ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ โดยอำศัยควำม
ร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชน ทั้งนี้
อำจพิจำรณำตรำกฎหมำยให้สิทธิประโยชน์สำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของสถำบันกำรศึกษำและองค์กร
เอกชน นอกจำกนี้ ภำยในระยะเวลำ 4 ปี ให้
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมร่วมมือของสำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม และสำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจัดตั้งวิทยำลัยวิสำหกิจ
ขนำดกลำง ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพเช่นเดียวกับ
ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นสถำนที่ให้ควำมรู้แก่ SMEs
และสตำร์ทอัพ โดยจะต้องวำงหลักสูตรซึ่งไม่มีกำร
ให้ปริญญำบัตร (Non Degree Program)ให้ตอบ
โจทย์กำรประกอบธุรกิจทุกแบบที่มี โดยให้ทั้งภำครัฐ
และเอกชนเข้ำร่วมศึกษำ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของสำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม และ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมร่วมมือของ สกอ.
สสว. และ สอศ. สำหรับกำรจัดตั้งวิทยำลัยวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมและสตำร์ทอัพ เป็น
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
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ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรกำหนดมำตรกำรเร่งรัด เพื่อให้หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบตำมแผนรำยงำนตำมแผนกำรปฏิรูปฯ
กำหนดสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม
และกระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมร่วมมือของ
สกอ. สสว. และ สอศ. สำหรับกำรจัดตั้งวิทยำลัย
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและสตำร์ทอัพ
เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน
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ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 3 กาหนดให้มกี ลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
กิจกรรมที่ 2 พิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรแก้ไข
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกำศ
เพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมืองเพื่อกำหนดให้
พ.ศ. 2562 ประกำศใช้แล้ว
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562
สำมำรถจัดตั้งอุตสำหกรรมที่เกีย่ วข้องกับกำรผลิต

สินค้ำที่เกีย่ วข้องกับผลิตผลทำงกำรเกษตรในพื้นที่
นั้น ๆ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
กิจกรรมที่ 4 พิจำรณำผลักดันและปรับปรุงกฎหมำย
ด้ำนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22
 พฤษภำคม 2562 และพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562
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1) พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
2) พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 27
พฤษภำคม 2562

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้งา่ ยรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้
ประเด็นย่อยที่ 5 ให้มกี ารเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมถึงจัดให้มกี ารอบรมวิธีการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐ
ให้
ก่ประชาชนอย่
งทั่วถึง ฐที่เป็นผู้รักษำกำร
กิจแกรรมที
่ 2 ให้หน่วายงำนของรั
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
1) เห็นควรปรับปรุงหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องทั้งหมด ซึ่ง
ตำมกฎหมำยหรือผู้บังคับใช้กฎหมำยมีหน้ำที่ในกำร
เกีย่ วข้อง
กำหนดเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดควำม
ให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้แก่
ชัดเจนในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปฯ
ประชำชน โดยให้ดำเนินกำรดังนี้
2) รอแนวทำงตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
(1) จัดบุคลำกรที่มีควำมรู้ตอบปัญหำให้แก่
เกีย่ วกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
ประชำชนผู้มำติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพื่ออำนวย
สัมฤทธิข์ องกฎหมำย พ.ศ. 2562
ควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำม

กฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
(2) จัดให้มีกำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับ
กฎหมำยที่ตนรับผิดชอบให้แก่ประชำชนเป็นกำร
ทั่วไป ไม่น้อยกว่ำสองครั้งต่อปี
(3) จัดรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับตัวบท
กฎหมำยที่ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจของประชำชน
ทั่วไป เช่น กำรจัดทำอินโฟกรำฟิก (infographic)
ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดทำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำล
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ดิจิทัล
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
22 พฤษภำคม 2562
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 2 ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
(e-Service) ให้มีกำรใช้ภำษำที่ง่ำยต่อกำรทำควำม
เข้ำใจง่ำย รวมทั้งมีรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลฉบับ
ภำษำที่ใช้ในกำรทำงำนของอำเซียน (ภำษำอังกฤษ)
โดยออกกฎหมำยรองรับ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
 22 พฤษภำคม 2562

ประเด็นย่อยที่ 3 พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
(e-Service) ให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำกหลำยช่องทำง
โดยออกกฎหมำยรองรับ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
22 พฤษภำคม 2562

ประเด็นย่อยที่ 4 ดำเนินกำรบูรณำกำรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ กำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดให้
มีศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล
ภำครัฐ
ประเด็นย่อยที่ 5 พัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
(e-Service) และพัฒนำให้เป็นกำรบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
22 พฤษภำคม 2562
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
22 พฤษภำคม 2562
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ประเด็นย่อยที่ 6 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัย
ของระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) ให้เป็นระบบ
ที่มีควำมเสถียร มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยออกกฎหมำยรองรับ รวมทั้งมีกำร
พัฒนำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรพัฒนำระบบ
ประเด็นย่อยที่ 7 พิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสมใน
กำรนำระบบยืนยันตัวบุคคลประเภทอื่น (Digital ID)
และกำรตรวจสอบลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ใน
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Service) รวมทั้ง
พิจำรณำแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ศำลสำมำรถรับฟัง
ข้อมูลดังกล่ำวเป็นพยำนหลักฐำนได้
ประเด็นย่อยที่ 8 พิจำรณำดำเนินกำรให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้โดยทั่วถึงในทุก
หมู่บ้ำน
ประเด็นย่อยที่ 9 ประชำสัมพันธ์และรับฟังควำม
คิดเห็นของหน่วยงำนรัฐที่เกีย่ วข้องผู้มีส่วนได้เสีย
และประชำชนทั่วไประหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมข้อ
1.1 - ข้อ 1.8 อย่ำงรอบด้ำน
ประเด็นย่อยที่ 10 วำงระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เครือข่ำยสำหรับองค์กร หรือหน่วยงำนในกำรบังคับ
ใช้กฎหมำย โดยจัดให้มีกำรทดสอบระบบเพื่อหำ
ข้อบกพร่องในสถำนกำรณ์ (Scenario) ต่ำง ๆ
รวมทั้งวิธกี ำรแก้ไข

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกฎหมาย

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
 22 พฤษภำคม 2562

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
 22 พฤษภำคม 2562

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
 บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่
2562
ด22
ำเนิพฤษภำคม
นกำรแล้วเสร็
จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่
22 พฤษภำคม 2562
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติกำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล
 พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่
22 พฤษภำคม 2562
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พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกำศรำช
กิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านกระบวนการยุตธิ รรม

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นย่อยที่ 2 ปฏิรูปกระบวนวิธพี ิจารณาความ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการไกล่
แพ่งและวิธพี ิจารณาคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของ
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่
ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม
23 พฤษภาคม 2562 และมีลักษณะเป็นงานประจา

 ของหน่วยงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ โดยระบุวา่ ดาเนินการแล้วเสร็จ และ
ไม่ใช่ลักษณะงานประจาของหน่วยงาน เพราะต้อง
ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการคุ้มครองใน
กระบวนการยุติธรรม และเป็นกิจกรรมสาคัญที่จะ
ลดความเหลื่อมล้าในรัฐธรรมนูญ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ 5 ปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทับซ้อบกับกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย เห็นชอบตามข้อเสนอของสานักงานฯ โดยให้
เพื่อลดความเหลื่อมล้า
โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนาเรื่องนี้

เรื่องนี้ไปพิจารณาผลักดัน การสนับสนุนให้ลดความ ไปพิจารณาผลักดัน
เหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุตธิ รรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติเจ้า
ประเด็นย่อยที่ 5 จัดตั้งหน่วยงานเจ้าพนักงานบังคับ
พนักงานตารวจศาล พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
ทางอาญา (Court Marshal) เพื่อบังคับตามคา
กิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15
พิพากษาหรือคาสั่งของศาลในคดีอาญาให้มี
 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน
การติดตามจับกุมผู้หลบหนีในชั้นพิจารณา และการ
บังคับตามสัญญาประกัน รวมถึงการสนับสนุนให้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว

ด้านกระบวนการยุติธรรม - 1

เห็นควรคงไว้ โดยระบุวา่ ดาเนินการแล้วเสร็จ

ประเด็นย่อยที่ 6 จัดตั้งศาลหรือแผนกคดีชานัญ
พิเศษและมีวธิ พี ิจารณาคดีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด




แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านกระบวนการยุตธิ รรม

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของสานักงานศาล
ยุติธรรม อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการพิจารณา
พระราชบัญญัติวธิ พี ิจารณาคดีจราจร พ.ศ...... ซึ่ง
เป็นหนึ่งในการจัดตั้งศาลหรือแผนกคดีชานัญพิเศษ
อาจขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2 มกราคม 2562 เรื่อง
การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากมีความจาเป็นต้องเพิ่ม
บุคคลากรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ปฏิรูป เช่น การปรับปรุงระบบจราจรให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ โดยสานักงานศาลยุติธรรมตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธพี ิจารณาคดีจราจร)

ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมเพื่อมุง่ อานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
ประเด็นย่อยที 1 เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากร
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของสานักงาน
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมี
ตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
องค์กรไม่สามารถทาได้หากไม่มีการผลักดันจาก
ทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะในการบริการ
กระทรวงมหาดไทย สานักงาน ปปช. สานักงาน
ภายนอก และสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็น
ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และในการ
ปปท. แลพสานักงาน ปปส.
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประสานความร่วมมือกัน
แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยปรับ
วัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมให้เคารพ
และยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
ประเด็นย่อยที 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบงาน
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของสานักงานศาล เห็นควรคงไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ยุติธรรม จัดทาโครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่ง องค์กรไม่สามารถทาได้หากไม่มีการผลักดันจาก
องค์กร
คาคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ภายนอก และสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยปรับ
วัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมให้เคารพ
และยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
ด้านกระบวนการยุติธรรม - 2

หัวข้อ 1 : การปฏิรปู ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หัวข้อย่อย 1.1 Productivity
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปหน่วยงานด้านท่องเที่ยว

ประเด็นย่อยที่ 2 วางยุทธศาสตร์และดึงดูดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment specific

plan)
ประเด็นย่อยที่ 3 Big Data แพลตฟอร์มกลางและ
สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 2 ข้อมูลด้านการตลาด โซนนิ่งและ
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 อุตสาหกรรมอาหาร
ประเด็นย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์กลุ่มอาหารเป้าหมาย:
พัฒนากระบวนการทางานตามกลุ่มประเภทอาหาร
(Segmented) แบบบูรณาการ






แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านเศรษฐกิจ

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ด้านเศรษฐกิจ - 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นย่อยที่ 2 ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่า
สูงมาตรการจูงใจผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง : เพิ่ม
มูลค่าเฉลี่ยของอาหารภายในประเทศผ่านมาตรการ
หรือการให้สิ่งจูงใจ (Incentivized schemes) ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 3 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาหารไทย
เป้าหมาย

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ด้านเศรษฐกิจ - 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ:บูรณาการอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ร่วมกับการเกษตรและการผลิตอาหาร
ประเด็นย่อยที่ 2 มาตรการพัฒนาระบบนิเวศของ
ธุรกิจชีวภาพ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นย่อยที่ 1 มาตรการกระตุ้นการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น : พัฒนามาตรการสนับสนุนสาหรับนัก
ลงทุนรายใหม่ ที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรก (รวมถึงจักรยานยนต์)

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 3 มาตรการกระตุ้นความต้องการยาน
ยนต์ไฟฟ้า

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ด้านเศรษฐกิจ - 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเด็นย่อยที่ 1 ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ประเด็นย่อยที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว อย่างไรก็ดี
 กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการจัดทามาตรการ
เพื่อส่งเสริม
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว อย่างไรก็ดี
 กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการจัดทามาตรการ
เพื่อส่งเสริม
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 อุตสาหกรรมการศึกษา
ประเด็นย่อยที่ 1 การส่งเสริมความต้องการเรียน
ประเด็นย่อยที่ 2 มาตรการพัฒนาศักยภาพการสอน

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว

ประเด็นย่อยที่ 3 หน่วยงานตัวแทนอนุมัติสิทธิ
ฝึกอบรมอาชีวศึกษา
ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 อุตสาหกรรมสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 มาตรการพัฒนาศักยภาพและ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น

ปริมาณทางการแพทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว
ประเด็นปฏิรปู ที่ 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 การทบทวนปรับหลักสูตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีวศึกษา
ดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 2 โครงการฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 3 การยกระดับคุณภาพของหลักสูตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อบรมอาชีวะ
ดาเนินการแล้ว
ประเด็นปฏิรปู ที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 การทบทวนหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 2 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยและพัฒนา
ดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 3 ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา:จัดตั้ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
ดาเนินการแล้ว
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาแผนงานพัฒนาโครงสร้าง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการแล้ว
ประเด็นปฏิรปู ที่ 13 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี - Big data (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 คณะกรรมการBig Data:จัดตั้ง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการดูแลเรื่อง Big Data
ดาเนินการแล้ว

ด้านเศรษฐกิจ - 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 2 การกาหนดมาตรฐานการจัดเก็บ
และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล : ออกแบบระเบียบ
และมาตรฐานสาหรับคณะกรรมการดูแล Big data
ทั้งในเรื่องของแนวทางการจัดเก็บ คุณภาพ ความ
ต่อเนื่อง ราคา การเข้าถึง ความพร้อม และความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแล้ว


ประเด็นปฏิรปู ที่ 14 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 ระเบียบการแข่งขันทางการค้า :
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดแนวทางและระเบียบการแข่งขันทางการค้า
ดาเนินการแล้ว
ประเด็นย่อยที่ 2 หน่วยงานดูแลการแข่งขันทาง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การค้า : จัดตั้งหน่วยงานดูแลการแข่งขันทางการค้า
 ดาเนินการแล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 15 คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 1 คณะทางานประชาสัมพันธ์
ประเทศต่อนักลงทุนต่างชาติ : จัดตั้งคณะทางาน

ประจาด้านการประชาสัมพันธ์

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานด้าน
การประชาสัมพันธ์

ประเด็นปฏิรปู ที่ 16 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
ประเด็นย่อยที่ 2 นโยบายของวิสาหกิจขนาดกลาง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขนาดย่อมเป้าหมาย : กาหนดนโยบายรองรับ
 ดาเนินการแล้ว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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หัวข้อย่อย 1.2 การรวมกลุม่ ในภูมภิ าค (Regional Integration)
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 Clusters and Hubs: พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1 โครงการ EEC : จัดทาแผนแม่บท
การพัฒนา EEC และเร่งพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึง
เร่งรัดโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้ว
ประเด็นย่อยที่ 2 การพัฒนา Cluster และ Hub
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย : พัฒนา Cluster และ
Hub ของอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาพื้นที่คลัสเตอร์ ด้านการเกษตร-อุตสาหกรรม
อาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ และศูนย์กลางท่องเที่ยว
และบริการในภูมิภาคและสาธารณสุข และการศึกษา

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกาหนดเป็นนโยบายของ
 รัฐบาล และมีแผนพัฒนาฯ รองรับแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยกาหนดเป็นนโยบายของ
รัฐบาล และมีแผนพัฒนาฯ รองรับแล้ว
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมภิ าค
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลาง
ของภูมิภาค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการ

คมนาคม (clusters/hubs/transport nodes)

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นย่อยที่ 1 พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC ให้เป็น
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมืองแห่ง Regional Headquarters : พัฒนาแผน
ดาเนินการแล้ว
มาตรการจูงใจ และดาเนินการพัฒนาเมืองใหม่ เป็น

Regional Headquarters และเป็นศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุม่ เป้าหมาย
ประเด็นย่อยที่ 1 การสร้างโครงสร้างพันธมิตรการค้า

ระดับทวิภาคี
ประเด็นย่อยที่ 2 สนับสนุนและเร่งรัดการตกลง

การค้าภายใต้กรอบ RCEP
ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ


เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดทา Priority List โครงสร้าง
พื้นฐาน หรือ รายชื่อของโครงการที่สาคัญ โดยเน้น
โครงการที่ส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุน
และประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ( economic
cost-benefit analysis) หลักความคุ้มค่า (value
for money)และความเป็นไปได้ทางการเงิน
(financing requirement)
ประเด็นย่อยที่ 2 เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแล้ว


ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ดาเนินการแล้ว
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 10 Connectivity: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมภิ าค
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้ง Platform ร่วม สาหรับไทย

และ CLMV เช่นสานักเลขาธิการ ACMECS
ประเด็นย่อยที่ 2 จัดทา ACMECS Connectivity
Master Plan ซึ่งรวมถึงแผนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า
ในระดับภูมิภาค (regional value chain

integration) และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 3 จัดตั้ง ACMECS Infrastructure
Fund หรือกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับภูมิภาค



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่
ยงานของรั
ฐตามแผนการปฏิ
ูปประเทศ
เนื่อวงจากเป็
นภารกิ
จ งานประจา รของ
กระทรวงการคลัง

ความเห็นของคณะกรรมการ

การจัดตั้ง Platform ร่วมสาหรับไทยและ CLMV
เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้
ACMECS

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของ
กระทรวงการคลัง

หัวข้อย่อย 1.3 ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem)
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การจัดตัง้ ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ประเด็นย่อยที่ 1 ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
แห่งชาติ : จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการกลาง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


เพื่อดูแลยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาของประเทศ
รวมทั้งจัดตั้งแพลตฟอร์มการประมูลงานวิจัย
ประเด็นย่อยที่ 2 เป้าหมายและเกณฑ์จัดสรรงบเพื่อ
การวิจัยพัฒนา: เพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนา
(GERD) เป็น 2% ของจีดีพีและวางโครงสร้างการ
จัดสรรโดยเน้นการแข่งขันโครงการและส่งเสริมการ
ทาวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายและในเชิงพาณิชย์

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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เห็นควรเพิ่มเติมหน่วยงานรับผิดชอบ : สานัก
งบประมาณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม

ประเด็นย่อยที่ 3 มาตรการเพิ่มคุณภาพและจานวน
นักวิจัย: ออกมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพและจานวน
นักวิจัยในอุตสาหกรรมหลัก
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การปฏิรปู กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นย่อยที่ 1 การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา:
ปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการปรับ
โครงสร้างองค์กร ระเบียบรายได้ระบบงานและ IT
ประเด็นย่อยที่ 2 การยอมรับสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ : ร่วมพัฒนาการยอมรับสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนและประเทศจีน



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยจากหน่วยงานได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานแล้ว ทั้งในด้าน
 การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้และการพัฒนาบุคลากรใน
การให้บริการประชาชน
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยจากมีการดาเนินการตาม
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) และ
 ตามการปฏิบัติต่างตอบแทนต่อกันแล้ว
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การตัง้ ศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ประเด็นย่อยที่ 1 ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ: การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
 
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ประเด็นย่อยที่ 2 การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะ
และจัดซื้อของภาครัฐ: การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
ผ่านโครงการบ่มเพาะ (incubation) และการจัดซื้อ
ของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ 3 การแก้กฎและออกมาตรการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี:สนับสนุนการแก้
กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพิ่มจานวนและ
คุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้านเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง


หัวข้อ 2 : การปฏิรปู ด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 1 โครงการในพระราชดาริ: ขยายผล
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
โครงการในพระราชดาริกว่า 4,000 แห่งในระดับ
เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทั่วประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่:
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับ
ตาบลทั่วประเทศ และฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน





เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้าและการ

ชลประทานเพื่อการเกษตร
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
ประเด็นย่อยที่ 1 Smart farmer และ Precision
farming: ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรม
การเกษตรผ่าน Mobile Application พัฒนา
Mobile Application รวมทั้งอบรม สร้างศักยภาพ 
เกษตรกรให้สามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile
Applications ในการในการวางแผนการผลิต
Precision farming การตลาด และส่งข้อมูล

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ
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เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ประเด็นย่อยที่ 1 ระบบประกันภัยพืชผลและระบบ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกษตรพันธสัญญา : พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
เกี่ยวข้อง

และระบบเกษตรพันธสัญญา
ประเด็นปฏิรปู ที่ 6 การจัดตัง้ Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร
ประเด็นย่อยที่ 1 นวัตกรรมสาหรับภาคเกษตร :
จัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมทางการเกษตรที่นาไปใช้เพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรและชุมชนได้ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การ
พัฒนาดิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ประเด็นย่อยที่ 1 ทุนสาหรับแรงงาน จัดตั้ง หรือ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการรองรับภายใต้
แต่งตั้ง CSCA เพื่อบูรณาการการจัดสรรทุนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ของ BOI อยู่แล้ว

สนับสนุนการพัฒนาแรงงานอย่างครบวงจร สาหรับ
แรงงานทุกระดับ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชือ่ มโยงแรงงานสูต่ ลาดอย่างครบวงจร
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างแรงงานคุณภาพ (Super
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
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หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างธุรกิจระดับชุมชน : สร้าง
กลไกยกระดับธุรกิจชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง
และยั่งยืน
ประเด็นย่อยที่ 2 E-commerceเพื่อชุมชน : พัฒนา
e-commerce center เพื่อเป็นช่องทางในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดให้แก่ชุมชนและ
สร้าง e-commerce capability ให้กับสมาชิกใน
ชุมชน
ประเด็นย่อยที่ 3 นวัตกรรมสาหรับสินค้าชุมชน :
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศไทยใน
การพัฒนาการวิจัย และการจัดตั้ง Center of
Excellence

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานได้รับไป
 ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานได้รับไป
ดาเนินการแล้ว




ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานได้รับไป
ดาเนินการแล้ว
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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หัวข้อย่อย 2.3 การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การจัดตัง้ สานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ 1 จัดตั้งสานักงานบูรณาการการ
ดาเนินการแล้วเสร็จโดยมีการจัดตั้งสานักงานฯ แล้ว

แก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า
ภายใต้ สศช.
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
ประเด็นย่อยที่ 1 การดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
ประกันสังคม : พิจารณาแนวทางในการดึงแรงงาน
เกี่ยวข้อง

นอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม
เพิ่มขึ้น
ประเด็นย่อยที่ 2 การเพิ่มเพดานเงินสมทบ :
พิจารณาเพิ่มเพดานจานวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็นฐานใน
การคานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก
ปัจจุบันที่ 15,000 บาทต่อเดือน



ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
ประเด็นย่อยที่ 1 การประสานบูรณาการโครงการ
สวัสดิการในปัจจุบัน : ทบทวนโครงการสวัสดิการที่มี
อยู่ในปัจจุบันเพื่อค้นหาความซ้าซ้อนของ

วัตถุประสงค์และการดาเนินการแล้วควบรวม
โครงการที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน และยกเลิกโครงการที่
ไม่จาเป็นอีกต่อไป

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 เงินบานาญ
ประเด็นย่อยที่ 1 การสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ
ประกันสังคม : การศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ประเด็นย่อยที่ 2 การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) : ออกแบบและดาเนินมาตรการ
ส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชนออมเงินเพื่อการ
เกษียณอายุโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ
เกษตรกรผ่าน กอช.
ประเด็นย่อยที่ 4 การอนุญาตย้ายกองทุนเพื่อการ
เกษียณเมือ่ เปลี่ยนงาน : พิจารณาแนวทางให้บุคคล
ที่สะสมเงินเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณแต่ละประเภท
สามารถโยกย้ายข้ามกองทุนต่างๆ ได้เมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือย้ายงาน



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง


เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง


ด้านเศรษฐกิจ - 18

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 6 การบริหารจัดเก็บภาษี
ประเด็นย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลภาษี : เพื่อ
ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูร
ณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ประเด็นย่อยที่ 3 การจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีราย
ใหญ่ : พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีขนาดใหญ่
ประเด็นย่อยที่ 4 การอานวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษีด้วยระบบดิจิทัล
ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 ระบบภาษี
ประเด็นย่อยที่ 1 การปฏิรูประบบภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา : โดยปรับขั้นอัตราภาษี ทบทวนเกณฑ์การ
ยกเว้นเงินได้สุทธิและค่าลดหย่อน
ประเด็นย่อยที่ 2 การทบทวนภาษีมูลค่าเพิ่ม :
พิจารณาปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและเกณฑ์
รายได้ที่เหมาะสมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นย่อยที่ 3 การทบทวนภาษีทรัพย์สิน :
ทบทวนการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการเปลี่ยนมือ
ทรัพย์สิน หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บภาษี
จากความมัง่ คั่ง




แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ด้านเศรษฐกิจ - 19

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 การสร้างความมัน่ คงด้านที่ดนิ ให้กับประชาชน
ประเด็นย่อยที่ 1 ธนาคารที่ดิน : จัดตั้งธนาคารที่ดิน

และเริ่มดาเนินการ
ประเด็นย่อยที่ 2 โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้
น้อย : ขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลือ่ มล้า
ประเด็นย่อยที่ 1 สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ ในการ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
จับคู่ภาคเอกชนที่ต้องการทา CSRและธุรกิจชุมชน
เกี่ยวข้อง


ด้านเศรษฐกิจ - 20

ความเห็นของคณะกรรมการ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านเศรษฐกิจ

ความเห็นของสานักงานฯ

หัวข้อ 3 : การปฎิรปู สถาบันทางเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 การปฏิรปู สถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
ประเด็นย่อยที่ 1 การรวบรวม วิเคราะห์ และ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของสานักงาน
จาแนกประเภทของข้อมูล ดังนี้ 1.1 รายชื่อ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริม

SMEs ทั้งหมด 1.2 รายการมาตรการและกลไก
สนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทั้งระบบ
ประเด็นย่อยที่ 2 ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและ
งบประมาณของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ซ้าซ้อน
ประเด็นย่อยที่ 3 จัดตั้ง OSS ทาหน้าที่ให้บริการ
และสามารถติดต่อ ประสานเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน
อื่น ๆ ตามหลัก PDCA

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยแผนบูรณาการ SMEs แก้ไข
 ในเรื่องความซ้าซ้อนของภารกิจแล้ว
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตร
 มาสที่ 4/62

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 ปฏิรปู หน่วยงาน ขับเคลือ่ น ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 1 ปฏิรูปกฎหมาย จัดทา พรบ.
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
สานักงานขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 4 วางระบบในการติดตามประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมที่สามารถเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ
ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติ
การทั้งในระดับกระทรวง ภาค และจังหวัด
ประเด็นย่อยที่ 6 วางระบบมาตรฐานการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย สศช. ได้ดาเนินการแล้ว




ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย สศช. ได้ดาเนินการแล้ว
ด้านเศรษฐกิจ - 21

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมที่ 8 จัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
สังคม และเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า
ประเด็นย่อยที่ 3 ทรัพยากรแร่
กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดจัดทาพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขต
แหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง







แล้วเสร็จ



ทับซ้อน

ด้าน ทรัพยากรทางบก
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์กรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งระบบ
กิจกรรมที่ 6 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ซึ่งประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้องตามมาตรา 16 - 22 ของพระราชบัญญัติแร่ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่
20 ปี รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 1

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือกากับดูแลการบริหาร
จัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ด้าน ทรัพยากรน้า
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การบริหารเชิงพืน้ ที่
ประเด็นย่อยที 1 การบริหารจัดการร่วมกัน
กิจกรรมที่ 1 ผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 2 สร้างกลไกให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน




แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 2

ประเด็นย่อยที 3 การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
กิจกรรมที่ 1 สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยง
การบริหารจัดการน้าและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สอดคล้องกัน
กิจกรรมที่ 2 สร้างกระบวนการหรือระบบเพื่อ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นย่อยที่ 4 สมดุลการใช้น้าทั้งผิวดินและใต้ดนิ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ

มาตรการ ที่มีความเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
น้าใต้ดิน ที่มีความเหมาะสมต่อการนามาใช้งานใน
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน้าใต้ดินให้มี

ข้อมูลเพียงพอ
ประเด็นย่อยที่ 5 การบริหารจัดการพืน้ ที่น้าท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

แผนการผลิตและจัดทาปฏิทินการเพาะปลูกพืช
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหรือ
เกษตรกรมีอาชีพเสริมในช่วงที่เกิดน้าท่วมตามฤดูกาล 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้าประจาไร่
นาเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วมและเก็บน้าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 3

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 ระบบเส้นทางน้า
ประเด็นย่อยที่ 1 การจัดการระบบเส้นทางน้า
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสารวจเพื่อกาหนดทางน้าและ
ระบบเส้นทางน้าการกาหนดลาดับศักย์ และขนาด
ของทางน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งการจัดทา
แผนที่เส้นทางน้าของประเทศ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสารวจเพื่อกาหนด ผังระบบ
ป้องกันน้าท่วมและผังระบบระบายน้า (ผังน้า) และ
ขนาดขององค์ประกอบของทางน้าในผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อาทิเช่น การกาหนดผังเส้นทางน้าใน
กิจกรรมที่ 3 สังเคราะห์เกณฑ์ที่จะนามาใช้ออกแบบ
ทางน้าและระบบเส้นทางน้า ออกแบบขนาด
องค์ประกอบของทางน้าของประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมที่ 4 สังเคราะห์จัดทาคู่มือที่จะนาไปใช้ใน
การบริหารจัดการและดาเนินการทางน้าและระบบ
เส้นทางน้าของประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางน้าและระบบทางน้าและการประชาสัมพันธ์









แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 4

กิจกรรมที่ 5 สังเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายที่จะ
นามาใช้บริหารจัดการกากับดูแลทางน้าและระบบ
เส้นทางน้าและจัดตั้งองค์กรดูแลทางน้าและระบบ
เส้นทางน้าที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 9 ปรับขนาดขององค์ประกอบของระบบ
เส้นทางน้าที่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่

กาหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้า

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 10 ติดตามผลการดาเนินการและการ
ประเมินผล

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 6 สังเคราะห์ ปรับปรุงองค์ความรู้ทางน้า
และระบบเส้นทางน้าและกาหนดองค์ความรู้
ข้อกาหนดด้านเทคนิควิชาการที่เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 7 สังเคราะห์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของทางน้าและระบบเส้นทางน้าที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ
กิจกรรมที่ 8 กาหนดแผนงาน (แผนเงินและแผน
เวลา) การพัฒนาทางน้าและระบบเส้นทางน้าเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี





ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 5

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 ระบบขยายผลแบบอย่างความสาเร็จ
ประเด็นย่อยที่ 1 การขยายผลความสาเร็จด้านการบริหารจัดการน้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
จัดการน้าระดับชุมชน และผลักดันให้มีกฎหมาย
เกีย่ วข้องภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง

รองรับการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผล

ความสาเร็จที่ชัดเจน
ประเด็นย่อยที่ 2 เพิม่ การใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ผิวน้าในอ่างน้า
กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนความสาเร็จ


เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เกีย่ วข้องภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 2561 และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

กิจกรรมที่ 4 ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อขยายผล

ความสาเร็จที่ชัดเจน
ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การบริหารจัดการน้า
กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง และ
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
 
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการเขต 
เกีย่ วข้อง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 6

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทาง
ทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทาง
ทะเลทั้ง 23 จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรม ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่






แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 6 ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่

จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่

เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
เกีย่ วข้อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกฎหมายและการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ
บริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้ง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. ....
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เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 4 จัดทาข้อเสนอแนะประกอบ ร่าง
พระราชบัญญัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. ....

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 6 ดาเนินกิจกรรมหลักในการปรับสมดุล
โครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 8 จัดตั้งหน่วยงานที่บูรณาการให้มีอานาจ
ใช้กฎหมาย และไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติการรักษา เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ประกาศ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการขยะ

ในทะเลและชายฝั่งและรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน







เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่

เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการองค์ 
ความรู้ทางทะเล

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์
ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สาคัญให้ภาค
ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง







กิจกรรมที่ 6 ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ทางทะเล
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลในการเข้าถึง

โดยง่าย
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่

เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสรุปผลการ

ดาเนินการ และรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการมลพิษ
ในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 6 การบริหารจัดการการประมงทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการการ

ประมงทะเล รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการ
ประมงทะเล
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารจัดการ
การประมงทะเล
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดย
ท้องถิน่ บริหารจัดการพื้นที่ของตน สาหรับส่วนกลาง
ทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้ง

สรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการบริหารทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่โดย
ท้องถิน่ บริหารจัดการพื้นที่ของตน สาหรับส่วนกลาง
ทาหน้าที่กาหนดและกากับนโยบาย
กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง








ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 13

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพืน้ ที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการแบ่งเขตการใช้
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
สรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม
แนวคิด Marine Spatial Planning (MSP) และ
รวบรวมฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่
ต่างๆ
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการทาง
วิชาการ
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 การอนุรกั ษ์ปะการังอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการและ
รายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการอนุรักษ์ปะการัง
อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ










แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 15

ประเด็นปฏิรปู ที่ 10 การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง

รวมทั้งสรุปผลการดาเนินการประเด็นปฏิรูปที่ 1
และรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งแบบบูรณาการทุกพื้นที่ของชายฝั่ง
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งของประเทศไทย
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 11 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมความ
เกีย่ วข้อง
ร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และ

ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้ง
สรุปผลการดาเนินการและรายงานความก้าวหน้า
ประเด็นปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 9 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง




ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 17

ประเด็นปฏิรปู ที่ 12 การบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล รวมทั้งสรุปผลการ 
ดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูป
ต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ 4 จัดทาร่างพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและ
สัตว์ทะเล และพื้นที่เป้าหมายในการประกาศ
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 6 ดาเนินกิจกรรมหลักในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 เสนอผลการดาเนินการให้หน่วยที่
เกีย่ วข้องพิจารณานาไปสู่กระบวนการปฏิบัติ









แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 13 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนสภาพปัญหา รวบรวม และ
เนื่องจากลักษณะงานเป็นการดาเนินการปกติในการ เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกฎหมายทางทะเลของ
จัดทาแผน/กฎหมาย
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทย อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งสรุปผล
การดาเนินการและรายงานความก้าวหน้าประเด็น
ปฏิรูปต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ 4 ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อติดตาม
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทางทะเล
กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรม ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมที่ 8 จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล








เนื่องจากลักษณะงานเป็นการดาเนินการปกติในการ เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
จัดทาแผน/กฎหมาย
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากลักษณะงานเป็นการดาเนินการปกติในการ
จัดทาแผน/กฎหมาย
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 ปฏิรปู กลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพืน้ ที่
ประเด็นย่อยที 2 การปฏิรปู กลไกคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับ
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
พื้นที่
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 ปฏิรปู ระบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที 2 ปฏิรปู องค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบความ
หลากหลายทางชีวภาพ และดาเนินงาน


การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 ปฏิรปู ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
ประเด็นย่อยที 1 พัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้ง node ข้อมูลในสองกลุ่มดังกล่าว
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ

เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 4 รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลชนิดพันธุ์
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชนิดพันธุพ์ ืช สัตว์
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

และจุลินทรีย์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 ปฏิรปู ระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นย่อยที 2 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้
กิจกรรมที่ 2 สร้างสังคมการเรียนรู้ แบ่งปันผ่าน
การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพสู่

สาธารณชนในทุกระดับ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ทับซ้อบกับกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ และติดตามอย่างต่อเนื่อง
5 ประเด็นย่อยที่ 2 กิจกรรมที่ 1

ด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นย่อยที 1 ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาแผน
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ดาเนินการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่ง
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบ
แยกประเภท และดาเนินการตามแผนดังกล่าว
กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงการพัฒนาแผนและระบบ
ดังกล่าวกับตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานบริหารจัดการ
ขยะ
กิจกรรมที่ 6 พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหาร
จัดการคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นอันดับต้นของเงิน
งบประมาณที่เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
กิจกรรมที่ 7 ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาระบบและคู่มือ







เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 4 ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ตน้ ทาง : มลพิษจากขยะชุมชน
กิจกรรมที่ 3 เร่งออกอนุบัญญัติภายใต้
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
พระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้

สอดคล้องกับแนวทางข้างต้นเพื่อให้พระราชบัญญัติ
ได้นาไปบังคับใช้ได้ทันที
กิจกรรมที่ 4 ติดตามการดาเนินการตามระบบที่
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ

ได้รับการพัฒนา
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นย่อยที่ 6 พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิด
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวทางและวิธกี ารที่เหมาะสมใน
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
การพิจารณาเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้าจากองค์กร
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้ทรัพยากรน้าเพื่อการประปาหรือจากภาคส่วน
ต่างๆ โดยอาจพิจารณารวมไว้ในค่าน้าประปาตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays
Principle: PPP) และ/หรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย
(Beneficiary Pays Principle: BPP) สาหรับเป็นเงิน 
งบประมาณสมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการ
น้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเน้นไปที่
ระบบจัดการและระบบบาบัดน้าเสียรวมก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้าสาธารณะ
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กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข/ออกกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการตามกฏหมายที่ได้รับการ
ออกประกาศใช้
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการน้าเสียที่แหล่งกาเนิดและลดการระบายน้า
เสียสู่สิ่งแวดล้อมตามคู่มือการจัดการน้าเสียภาค
ประชาชนโดยให้เงินสนับสนุนชุมชน (community
grant) ในการดาเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติผ่าน
ระบบกองทุนสิ่งแวดล้อม




แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



ประเด็นย่อยที่ 8 ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิม่ ข้อกาหนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องสนับสนุนข้อมูล
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่

เชิงวิชาการ
เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เชื่อมโยงการติดสัญลักษณ์ของมาตรฐานต่างๆ ของ
เกีย่ วข้อง
โรงงานอุตสาหกรรมลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึง
ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการติด 
เครื่องหมายรับรองการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมกับสินค้าต่างๆ
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ความเข้าใจกับประชาชน
เกีย่ วกับสินค้าที่ได้รับการติดเครื่องหมายรับรองการ
ผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของคณะกรรมการ



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที่ 9 ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพือ่ การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมีภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทาและเผยแพร่
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
ข้อมูลสารทดแทนหรือสารชีวภาพทางเลือกสาหรับ
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

สารเคมีที่ได้รับการยกเลิก/ควบคุม
ประเด็นย่อยที่ 10 ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตรตั้งแต่ตน้ ทางถึงปลายทาง
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการตามกฎหมายที่ได้รับการ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ

ประกาศใช้
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ
ประเด็นย่อยที 2 กาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ กากับดูแลการบริหารจัดการน้าเสียตามหลักวิชาการ: มลพิษจากน้าเสีย
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับ
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสีย 
ในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และ
มาตรฐานที่กาหนดไว้
กิจกรรมที่ 2 ออกกฎหมายที่เกีย่ วข้องเพื่อกาหนด
บทบาท อานาจ และหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่จะ
ทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อกากับดูแลการจัดการน้าเสียในภาพรวม เพื่อให้
เกิดการบูรณาการในการทางานและความเชื่อมโยง



การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
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เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นย่อยที 4 ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ (โรงงาน ฟาร์ม) : มลพิษจากการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงตัวชี้วดั ของเจ้าหน้าที่ในการ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ

ติดตามและตรวจสอบการปล่อยมลพิษของสถาน
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดและรัดกุม
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนเทคนิคการตรวจวัดมลพิษที่ใช้
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
อยูใ่ นปัจจุบันและศึกษาเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถ
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตรวจวัดมลพิษได้แม่นยาและครอบคลุมมากขึน้
ประเด็นย่อยที 6 พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต : มลพิษ
จากการใช้
ในภาคอุ
กิจกรรมที่ 2สารเคมี
หน่วยงานที
่เกีย่ ตวข้สาหกรรมและเกษตรกรรม
องออกกฎหมายใน
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2 เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
การบังคับใช้
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 ผลักดันทุกภาคส่วนให้รว่ มแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ประเด็นย่อยที 1 กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการรองรับ
กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการตาม
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
บทบัญญัติ โดยศึกษาแนวทางและพัฒนาเกณฑ์ที่
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้
ประเด็นย่อยที 2 เร่งรัดจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรีอนกระจกของประเทศไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพืน้ ที่ตอ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
กิจกรรมที่ 1 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทาฐานข้อมูล
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
กลางเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ไทยและข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
สาหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ

หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....ใน
การกาหนดให้มีฐานข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นย่อยที 3 กาหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ภาคเอกชน
กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการศึกษา
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบให้
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เอกชนสามารถนาไปปฏิบัติได้หลังจาก 5 ปี ที่
พระราชบัญญัติ ได้รับการประกาศใช้
ประเด็นย่อยที 4 ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ : ภาคประชาชน
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระรู้ ความรู้ และความ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เข้าใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับแบบอย่าง
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินกิจกรรมในชีวติ ประจาวันที่จะช่วย

แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อ
และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโครงการ
สร้างแรงจูงใจ
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 ปฏิรปู ระบบและโครงสร้างการจัดทารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยดาเนินการตาม
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
กิจกรรมที่ 4 เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับ
ปรับปรุงให้คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณา และ
ประกาศใช้

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
19 เมษายน 2561

กิจกรรมที่ 6 นาระบบ EIA และ EHIA ที่ปฏิรูปไปสู่
การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของกฎระเบียบต่างๆ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยดาเนินการตาม
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
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เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 3 ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กิจกรรมที่ 7 ประสานติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในแต่ละเขต

ควบคุมมลพิษ
กิจกรรมที่ 10 พิจารณาเพิ่มเติมการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ
รายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการที่
มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อยูใ่ นเขต
ควบคุมมลพิษ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 ปฏิรปู การผังเมือง
ประเด็นย่อยที่ 1 การวางผังเมืองและกากับการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
กิจกรรมที่ 4 บูรณาการแผนการดาเนินงานตามผัง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เมืองระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
เกีย่ วข้อง
และติดตามอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการปฏิบัติตามผังเมืองและ
กากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและเพิ่มมาตรการลงโทษ



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 ระบบยุตธิ รรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาด้านต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อทาหน้าที่วจิ ัยและพัฒนาระบบ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องจัดทาข้อเสนอในภาพรวมเพื่อการปรับปรุง
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วน
สารบัญญัติ ทั้งในส่วนที่เกีย่ วกับทรัพยากรต่างๆ และ
การจัดการมลพิษ การป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยา
ฯลฯ โดยรวบรวมจากปัญหาที่เกิดขึน้ จริงใน
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ความเห็นของคณะกรรมการ

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เห็นควรคงไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง



กิจกรรมที่ 8 ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทา

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีถัดไป
ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 ปฏิรปู กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1 จัดทากฎหมายที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 การจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตั้งคณะทำงำนร่วมเพื่อกำรปฏิรูป
ระบบบริหำรจัดกำร เพื่อเสนอรูปแบบโครงสร้ำง
องค์ประกอบ ระบบงำนระบงบประมำณของกลไก
นโยบำยระดับชำติ และระดับพื้นที่ รวมทั้งกลไก
สนับสนุนติดตำมประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ 2 ทบทวนบทบำทโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนในกระทรวงสำธำรณสุขเพื่อทำหน้ำที่
สำนักงำนเลขำนุกำรของกลไกระดับชำติ กลไกระดับ
เขต กลไกสนับสนุน
กิจกรรมย่อยที่ 9 กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ ร่ำง
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสุขภำพจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกกระทรวงสำธำรณสุข
ภำคเอกชน และประชำชน

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านสาธารณสุข

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านสาธารณสุข
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยมีกำรจัดตั้งคณะทำงำนร่วม เห็นควรคงไว้ เนื่องจำกเป้นกลไกหลักในกำรกำหนด
เพื่อกำรปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรแล้ว
ควำมสัมพันธ์และกำรพัฒนำบทบำทของภำคส่วน
ต่ำง ๆ เพิ่ม ปยป. และคณะทำงำนร่วมเป็นผู้น

รับผิดชอบ ปรับปรุงระยะเวลำกำรดำเนินงำนตำม
กำรดำเนินงำนจริง
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง



ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมย่อยที่ 12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ต่อ
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่

คปสธ. ทุก 3 เดือน
เกี่ยวข้อง
ประเด็นย่อยที่ 4 ปฏิรปู ระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 8 กำรรับฟังควำมเห็นต่อทำงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิรูปสถำนบริกำรในกระทรวงสำธำรณสุข ทั้ง ใน/

และนอกกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำคเอกชน และประชำชน
ด้ำนสำธำรณสุข - 1

เห็นควรคงไว้

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสาธารณสุข

ความเห็นของสานักงานฯ

กิจกรรมย่อยที่ 11 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่

ต่อคปสธ. ทุก 3 เดือน
เกี่ยวข้อง
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่(Quality service & Evaluation)
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เวชศำสตร์
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่

ครอบครัวและกำรพัฒนำระบบปฐมภูมิระดับจังหวัด
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาด้านการเงินการคลัง
กิจกรรมย่อยที่ 2 กำรจัดตั้งกองทุนบริกำรปฐมภูมิ
กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
จัดทำแนวทำงกำรนับสนุนงบประมำณ
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง

หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิและกฏหมำยลูก
ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 1 ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
โครงกำรที่ 4 โครงกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และ

ภำพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย
ประเด็นย่อยที่ 2 ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย
โครงกำรที่ 2 จัดตั้งโรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์พื้นบ้ำนไทย ภำคเหนือ จังหวัด
พิษณุโลก

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยพระรำชบัญญัติระบบ
 สุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้

เห็นควรยกเลิก

เห็นควรปรับปรุงวิธกี ำรเป็น เกิดกลไกกำรสนับสนุน
งบประมำณตำมขอบเขตบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
สำหรับหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่มีประสิทธิภพอเพียง
และยั่งยืน
เห็นควรคงไว้ โดยเพิ่มวิธกี ำรจัดทำกฎหมำยลูกตำม
พ.ร.บ. ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และบังคับ
ใช้กฎหมำย

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

เห็นควรยกเลิก

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เห็นควรยกเลิก
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสาธารณสุข

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการทางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดตั้ง NHPB
กำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกรำคม 2562 เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง

หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 8 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบสือ่ สารสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มช่องทำงสื่อสำรมวลชน

สำธำรณะทำงสุขภำพและแนวทำงเขียนสื่อสุขภำพ
ประเด็นย่อยที่ 4 พัฒนากาลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนำหลักสูตรและผลิตนักศึกษำ

ด้ำนส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (2,000 คน)
กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มกำรทำงำนเชิงขับเคลื่อน

มำกกว่ำกำรให้บริกำรและให้ควำมรู้หรือสอน
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนำต่อยอดนำเสนอผลงำนวิจัย
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพโดยร่วมมือ

กับสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ โดยปรับปรุงระยะเวลำกำรดำเนินกำร

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

เห็นควรยกเลิก

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

เห็นควรคงไว้ โดยปรับปรุงระยะเวลำกำรดำเนินกำร

ด้ำนสำธำรณสุข - 3

เห็นควรยกเลิก
เห็นควรยกเลิก

ประเด็นย่อยที่ 5 พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำข้อเสนอและร่ำงระเบียบ
สำนักนำยกรับมนตรีวำ่ ด้วยกำรส่งเสริมควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพ
กิจกรรมย่อยที่ 4 กลไกทำงกำรเงินและงบประมำณ
จำกแหล่งทุน เช่นสำนักงำนกินแหล่งรัฐบำลหรือ
ระบบภำษี



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสาธารณสุข

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

เห็นควรยกเลิก

เนื่องจำกเป็นภำรกิจ งำนประจำ ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

เห็นควรยกเลิก

ด้ำนสำธำรณสุข - 4

ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การปฏิรปู การรู้เท่าทันสือ่ ของประชาชน
กิจกรรมที่ 1 การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบน
สื่อดิจิทัล ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธกี ารประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย โดยให้มีการ

วางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจน เป็นกรอบ
ในการทางาน
กิจกรรมที่ 2 ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวง
บันเทิงและกีฬา เป็นผู้นาเสนอ (presenters) ในการ
เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือก ที่จะบริโภคสื่อที่มี

คุณภาพและมีคุณค่า ทั้งนี้ พิจารณานาเสนอให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาที่เหมาะสม

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เห็นชอบตามที่สานักงานฯ เสนอ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เห็นชอบตามที่สานักงานฯ เสนอ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การปฏิรปู การบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสือ่ สารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภั
กิจกรรมที่ 3 กากับยดูฯแล ติดตามทุกหน่วยงานในการ
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
เห็นชอบตามที่สานักงานฯ เสนอ
ดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ระยะ 3 ปี
เกี่ยวข้อง
(พ.ศ. 2559 – 2561) ในมิติความมัน่ คงของชาติ

ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ และ
ภาวะวิกฤต

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ - 1

ประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การปฏิรปู การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรมที่ 5 ใช้วสิ าหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านสังคม

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านสังคม
ความเห็นของสานักงานฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ในราช
 กิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มตัวชี้วดั
เพื่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ดังนี้ “กาหนดให้
ภายใน 2 ปีหลังมี พ.ร.บ. วิสาหกิจ เพื่อสังคมมี
บริษัทที่เข้าร่วมวิสาหกิจเพื่อสังคมจานวน 500
บริษัท”

กิจกรรมที่ 7 ให้วดั ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมาก
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของหน่วยงานที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ


ยิ่งขึ้น
เกี่ยวข้อง และดาเนินการแล้วเสร็จ
ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 กลุม่ ผู้เสียเปรียบในสังคม
ปฏิรปู ระบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุม่ ทุกวัย
กิจกรรม 1 ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ/ระบบราง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
ติดตามการดาเนินการของกระทรวงคมนาคมที่มี
คมนาคมมีนโยบายที่ให้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะ นโยบาย ให้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะ ทุก

ทุกโครงการมีการออกแบบเพื่อคนทุกวัย (UD)
โครงการมีการออกแบบ เพื่อคนทุกวัย (UD)
กิจกรรม 2 ปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานบริการ
ขนส่งสาธารณะทุกระบบ



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
คมนาคมมีนโยบายที่ให้การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานบริการสาธารณะทุกโครงการมีการออกแบบ
เพื่อคนทุกวัย (UD)

ด้านสังคม - 1

ติดตามการดาเนินการของกระทรวงคมนาคมที่มี
นโยบาย ให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบริการ
สาธารณะทุกโครงการ มีการออกแบบเพื่อคนทุกวัย
(UD)

การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน
กิจกรรม 2 แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้
ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงาน

ปฏิรปู ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรม 2 เสริมสร้างพลังให้แก่ผู้บริโภคและการ

พัฒนาผู้บริโภคโดยอาศัยเทคโนโลยี
การเสริมพลังสตรี
กิจกรรม 1 กิจกรรมเพิ่มสัดส่วนของสตรีในตาแหน่ง

บริหารขององค์กร
ประเด็นปฏิรปู ที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
การปฏิรปู ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่
กิจกรรม กาหนดให้ตาบลเป็นพื้นที่การพัฒนาอย่าง
บูรณาการ โดยออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสังคม

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ดาเนินการแล้วเสร็จ
แรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) ได้ประกาศในราช
 กิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กันยายน 2560



เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของสานักงาน
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากหน่วยงาน
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามภารกิจปกติแล้ว

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกรมกิจการ
 สตรีและสถาบันครอบครัวแล้ว

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากเป็นการดาเนินการ
ตามภารกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากในขั้นตอนการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากในขั้นตอนการ
หน่วยงานมีความเห็นไม่ตรงกัน และ สคก.เห็นว่า
นาเสนอคณะรัฐมนตรี หน่วยงานมีความเห็นไม่
การออกระเบียบฯ อาจมีความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น ตรงกัน และ สคก.เห็นว่าการออกระเบียบฯ อาจมี
ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น

ด้านสังคม - 2

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสังคม

ความเห็นของสานักงานฯ

การปฏิรปู ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน
กิจกรรม 2 แก้ไข พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551
เนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เห็นว่าคณะกรรมการ พอช. อาจไม่เห็น
ด้วยกับการตั้งสานักงานสภาและเปลี่ยนกระทรวงที่

สังกัด
กิจกรรม 3 ยกระดับ พอช. จากองค์การมหาชนให้มี
พ.ร.บ. รองรับ



เนื่องจากหน่วยงานเห็นว่าไม่มีความจาเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กร

การปฏิรปู ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : ทรัพยากรและทุนชุมชน
กิจกรรม 1 ผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน
กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากอาจมี ความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐในการ
ช่วยเหลือปัญหาความมัน่ คงทางที่ดินแก่ประชาชนที่

มีอยู่แล้ว และผลการศึกษาของ กค. พบว่า การ
จัดตั้งธนาคารที่ดินจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง
กิจกรรม 4 แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ
พ.ร.บ.อื่นๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติ ป่าไม้
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
 นุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2562 และมีผล
บังคับใช้เมือ่ 17 เมษายน 2562

ด้านสังคม - 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากในการระดมความ
คิดเห็นการจัดทาร่าง พ.ร.บ. มีความเห็นที่แตกต่าง
กันในหมูส่ ภาองค์กรชุมชน และไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ อาทิ การจัดตั้งสานักงานสภาองค์กรชุมชนเป็น
หน่วยงานใหม่
ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากหน่วยงานเห็นว่าไม่
มีความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กร

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจาก กค. เห็นว่าอาจมี
ความซ้าซ้อนกับกลไกภาครัฐในการช่วยเหลือปัญหา
ความมัน่ คงทางที่ดินแก่ประชาชนที่มีอยู่แล้ว และ
อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม 6 ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นวัตกรรม และวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็งและเป็น
ระบบ



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสังคม

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามการดาเนินงาน เนื่องจากหน่วยงาน
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามภารกิจ ปกติแล้ว

การปฏิรปู ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : เศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรม 1 เร่งรัดการจัดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติสถาบัน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประชาชน
การเงินประชาชน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน. 62 และมีผลบังคับใช้เมือ่ พ้น
120 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กิจกรรม 3 จัดทา พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็น
กฎหมายส่งเสริมการทางานเพื่อสังคมโดยใช้การ
ทางานเชิงธุรกิจ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ในราช
 กิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

กิจกรรม 4 ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
โดยปรับปรุง พ.ร.บ.สหกรณ์ กฎระเบียบ/มาตรการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
 นุเบกษาเมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 62 และมีผลบังคับใช้
เมือ่ พ้น 60 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ด้านสังคม - 4

ดาเนินการแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านสังคม

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา
กิจกรรม 1 โครงการจิตอาสา “เราทาดีด้วยหัวใจ”
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม 2 โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุข
ภาวะ
กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน
กิจกรรม 3 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ
กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน
กิจกรรมที่ 3 พลังสร้างสรรค์
กิจกรรม 2 ขับเคลื่อนคลังปัญญาผู้สูงอายุและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรม 4 ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้ชุมชน
เพื่อช่วยเหลือสาธารณะ : วิทยุชุมชน








ความเห็นของคณะกรรมการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้เสนอให้ปรับเพิ่มตัวชี้วดั
โดยกาหนดจานวนจิตอาสาและขยายผลการ
ดาเนินงานทั้งใน ภาคราชการ และประชาชนทุกภาค
ส่วน

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์แล้ว

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากหน่วยงาน
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามภารกิจปกติแล้ว

เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์แล้ว
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกรม
ประชาสัมพันธ์แล้ว

ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากหน่วยงาน
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามภารกิจปกติแล้ว
ติดตามการดาเนินการ เนื่องจากหน่วยงาน
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามภารกิจปกติแล้ว

ด้านสังคม - 5

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านพลังงาน

ภารกิจปกติ

ประเด็นที่สมควรปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ ด้านพลังงาน

ประเด็นปฏิรปู ที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กิจกรรม 4 จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวง
พลังงาน

ความเห็นของสานักงานฯ

ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เห็นควรคงไว้ โดยปรับ การจัดตั้งหน่วยงาน เป็น
ปรับปรุงหน่วยงานเดิม เพื่อรองรับภารกิจด้านการ
สื่อสารให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งภายใต้สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานมี ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบดาเนินการ

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

เห็นควรคงไว้ โดยให้มีผลการศึกษาและผลประเมิน
ก่อน จึงค่อยทบทวนว่าควรให้แยกออกจาก พน.
หรือไม่ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่
ได้ประกาศไว้



กิจกรรม 6 กรณีผลประเมินเห็นควรให้แยกออกจาก
กระทรวงพลังงาน ให้ยกร่างกฎหมายและระเบียบ
เพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์ต่อไป



ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้านพลังงาน - 1

ประเด็นปฏิรปู ที่ 6 ปฏิรปู โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
กิจกรรม 1 การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่
ภายใต้กระทรวงพลังงาน



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านพลังงาน

ความเห็นของสานักงานฯ

เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานด้านพลังงาน จึงเห็นควรพิจารณาทางเลือก
เพิ่มเติม โดยพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินการร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดย
มอบหมายกระทรวงพลังงานร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและ 3 การไฟฟ้า จัดทาแผน
บูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ
ทั้งการผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย ระยะ 5 ปี เพื่อ
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการลงทุนและ
แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
อย่างเหมาะสม มีการสร้างและใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Utilise)
และไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน

ด้านพลังงาน - 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

รับทราบและเห็นควรรอผลการศึกษาของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมทั้งเห็นควร
ให้มีการบรูณาการแผนดาเนินการด้านการลงทุน
และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่าง กฟผ กฟภ. กฟน.
โดยมอบหมายให้ สานักงาน กกพ. เป็นเจ้าภาพ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ สนพ. เสนอ
ต่อ กพช. และ คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ หาก
แผนการลงทุนใดที่ไม่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการ
ดังกล่าว ไม่ควรที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและไม่ได้
รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรปู ที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรม 1 การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง
และไม่เกิดการหยุดชะงัก

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านพลังงาน

ความเห็นของสานักงานฯ

การกาหนด Roadmap ในการพัฒนาแหล่ง TCOCA
และการลงนาม MoU ร่วมระหว่างประเทศไทยกัมพูชา ในการพัฒนาแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
ระดับรัฐบาลที่ปัจจุบันมีกลไกการดาเนินงานที่
ชัดเจนอยู่แล้ว และเป็นประเด็นอ่อนไหว



กิจกรรม 2 การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรม 3 การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม




เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
พลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง
พลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านพลังงาน - 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

มีประเด็นย่อยหลายประเด็น ดังนี้
1. เปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่กาลังจะหมดอายุ
(เอราวัณ บงกช) และกาหนดมาตรการเพื่อให้การ
ผลิตต่อเนื่อง
เห็นควรคงไว้ และกระทรวงพลังงานได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จแล้ว
2. จัดทาแผนการดาเนินการในการบริหารจัดการ
แหล่งสัมปทานในอ่าวไทยที่จะหมดอายุในอนาคต
ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง JDA (หมดอายุ PSC)
แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์เห็น
ควรคงไว้ และกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
3. กาหนด Roadmap ในการพัฒนาแหล่ง TCOCA
เห็นควรยกเลิก เนื่องจากพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทยกัมพูชา เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ
แก้
ไขปัญหาระดันบด้รัวฐยกั
บาลที
ัจจุบันมีกลไกการ
รับทราบและเห็
บข้อ่ปเสนอ
รับทราบและเห็นด้วยกับข้อเสนอ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านพลังงาน

ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรปู ที่ 9 ปฏิรปู ระบบบริหารจัดการเชือ้ เพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
กิจกรรม 1 บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
เนื่องจากเป็นภารกิจ งานประจา ของกระทรวง

โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม 2 กาหนดพื้นที่สาหรับปลูกไม้โตเร็ว
(ระยะแรก พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิมที่มี

เชื้อเพลิงไม่เพียงพอก่อน)
กิจกรรม 3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็ว เช่น ยู
คาลิปตัส สนประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์ กระถิน 
เทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น
กิจกรรม 4 สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิด
ต่างๆ และคาแนะนาในการปลูกไม้โตเร็วให้กับ
เกษตรกร/ชุมชน
กิจกรรม 5 สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
กิจกรรม 6 กาหนดมาตรฐานและราคากลางของ
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
กิจกรรม 7 ออกมาตรการ/ระเบียบเพื่อสนับสนุนให้
โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟ้าแบบ
Firm
กิจกรรม 8 ดาเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปลูกไม้โตเร็วทดแทนในส่วนที่ตัดไปใช้
งาน








ด้านพลังงาน - 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

รับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงไป และมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ใหม่เพิ่มเติม จึงเห็นควรมอบหมายกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนแลอนุรักษ์พลังงาน ดาเนินการ
ปรับปรุงประเด็นปฏิรูปที่ 9 : ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีว
มวล ให้มีความเหมาะสม

ประเด็นปฏิรปู ที่ 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรม 1 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษา
กาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและจัดทา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจน
กิจกรรม 2 รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนาและ
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น ปานกลาง ยาว
กิจกรรม 3 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหา
พลังงานเพื่อรองรับ
กิจกรรม 4 จัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน
กิจกรรม 5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านพลังงาน

ความเห็นของสานักงานฯ



ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยรัฐบาลได้กาหนดเป็น
 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้ว รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว รวมทั้งทับซ้อบกับกับ
 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็น
ปฏิรูปที่ 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยการ
 ปรับปรุงแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
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รับทราบข้อเสนอของสานักงานฯ ทั้งนี้ กรณี ยกเลิก
ประเด็นปฏิรูปที่ 16 เห็นควรมีข้อสังเกตว่าประเทศ
ไทยควรมีคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าและ ESS มา
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนเนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่มีนัยสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ภารกิจปกติ

ประเด็นทีส่ มควรปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรูแ้ ละจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 1.2 จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้ โดยให้เพิม่ "สานักงานคณะกรรมการ
เกี่ยวข้อง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ และตัด "สถาบันวิชาการ

ต่อต้านการทุจริต" ออกจากหน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1.3 จัดการอบรมเครือข่ายแจ้งเบาะแส
การทุจริต


กิจกรรมที่ 1.4 ผลิตวิทยากรต่อต้านคอร์รัปชัน

กิจกรรมที่ 1.5 ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพือ่ ต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ


เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

เห็นควรคงไว้ โดยให้เพิม่ "สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต"
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และตัด "สถาบันวิชาการ
ต่อต้านการทุจริต
ออกจากหน่วยงานรับผิดชอบ

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

เห็นควรคงไว้ โดยตัด "สถาบันวิชาการต่อต้านการ
ทุจริต" ออกจากหน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 1

เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบเป็น
"สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ, คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)" และตัด
"มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด" ออกจากหน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1.7 ให้เร่งรัดสนับสนุนการดาเนินการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา โดยมีชุมชน (หมูบ่ า้ น) ศาสนสถาน (วัด
โบสถ์ มัสยิด) และหน่วยการศึกษา (บวร)

กิจกรรมที่ 1.8 ให้เร่งกาหนดมาตรการและกลไกใน
การให้ความรู้ประชาชน ในการเสริมสมรรถนะใน
การต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้ และปลูกฝัง
เยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจการทุจริต
และตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อ
ประเทศชาติ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขเป็น "กิจกรรมที่ 1.7 ให้
เร่งรัดสนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โดยมีชุมชน
ศาสนสถาน และหน่วยการศึกษา เป็นแกนการ
ขับเคลื่อนโดยการนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ
องค์กร-มูลนิธิ ทีม่ ีเจตนาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ให้เกิดหมูบ่ า้ นช่อสะอาดกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ"

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เห็นควรคงไว้

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
หลักและรองเป็น "สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ"







ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 2

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 5.3 จัดกิจกรรมสมัชชาประชาชนต่อต้าน
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
การทุจริตควบคู่กับการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ต่อต้านการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุจริตตามระยะเวลาอันเหมาะสมในทุกพืน้ ทีท่ วั่
แห่งชาติ
ประเทศ


ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขเป็น "5.3 จัดกิจกรรม
สมัชชาประชาชนต่อต้านการทุจริตควบคู่กับการ
จัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ต่อต้านการทุจริตตามระยะเวลาอัน
เหมาะสมในทุกภูมิภาค" และแก้ไขให้ "สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ" เป็นหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ และตัด
"พิพธิ ภัณฑ์ต่อต้านการทุจริต" ออกจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม (1)
กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลทีเ่ ป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง”
กิจกรรมที่ 1.1 ให้ทกุ ส่วนราชการจัดกิจกรรมเพือ่
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้อง

พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต
กิจกรรมที่ 1.4 การบริหารงานภาครัฐต้องมีการ
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
กาหนดคุณสมบัติประจาตาแหน่ง (Job
เกี่ยวข้อง

Specification)
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 3.1 ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนา
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของหน่วยงาน
เห็นควรคงไว้
ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี
ตรวจสอบภายใน

ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจทีส่ าคัญ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกากับดูแลด้วยตนเอง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 3

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจา
เกี่ยวข้อง

ทุกปี และรายงานผลการปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชา
เหนือตนตามระยะเวลาทีก่ าหนด
กลยุทธ์ที่ 4 ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้รับมอบ
กิจกรรมที่ 4.1 หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุง
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่
กฎหมาย เพือ่ ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
เกี่ยวข้อง และมีพระราชบัญญัติการอานวยความ

มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็น
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 บังคับใช้อยู่แล้ว
กิจกรรมที่ 4.2 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคู่มือ
สาหรับประชาชน

กิจกรรมที่ 4.3 ให้พจิ ารณากาหนดวิธีการยื่นคาขอ
อนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานของ
รัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอ
ด้วยตนเองในทุกกรณีทสี่ ามารถปฏิบตั ิได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้ โดยให้เพิม่ "สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ" เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้วย
เห็นควรคงไว้



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
เกี่ยวข้อง และมีพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 บังคับใช้อยู่แล้ว



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
เกี่ยวข้อง และมีพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 บังคับใช้อยู่แล้ว

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 4

กิจกรรมที่ 4.4 ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตทีก่ าหนดว่าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ีหรือไม่
กิจกรรมที่ 4.6 ให้หวั หน้าส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
การขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ กากับดูแลการ
ปฏิบตั ิของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
เห็นควรคงไว้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมี
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บังคับ
ใช้อยู่แล้ว



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของหัวหน้าส่วน
เห็นควรคงไว้
ราชการของทุกหน่วยงาน และมีพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 บังคับใช้อยู่แล้ว

กลยุทธ์ที่ 5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รับโดยไม่คานึงถึงอามิสสินจ้าง
กิจกรรมที่ 5.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุก
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
จิตสานึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และ
เกี่ยวข้อง และมีข้อกาหนดทีร่ ะบุในพระราชบัญญัติ
เน้นย้าให้ตระหนักว่า งานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16
เมษายน 2562
กิจกรรมที่ 5.2 ให้ทกุ หน่วยงานของรัฐประกาศ
นโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบตั ิหน้าที่


เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
เกี่ยวข้อง และมีข้อกาหนดทีร่ ะบุในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16
เมษายน 2562

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ 5.3 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้
สินบนและรางวัลจากการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องเจ้า
พนักงานของรัฐ

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
เห็นควรคงไว้
คณะกรรมการกฤษฎีกา และมีข้อกาหนดทีร่ ะบุใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 16 เมษายน 2562



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของ
กระทรวงการคลัง และมีข้อกาหนดทีร่ ะบุใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562

กิจกรรมที่ 5.4 ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับ
เงินรายได้ทเี่ กิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านัน้

เห็นควรคงไว้

กลยุทธ์ที่ 6 ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ปิดเผย ตรวจสอบได้
กิจกรรมที่ 6.1 ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนทีไ่ ม่ต้อง
เนือ่ งจากมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า เห็นควรคงไว้ โดยให้แเพิม่ "คณะรัฐมนตรี" เป็น
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินต่อ ป.ป.ช. แจ้งบัญชี
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบด้วย

ทรัพย์สินและหนีส้ ินตามใบแบบทีก่ าหนดต่อ
2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับ
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมที่ 6.2 เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานบริหารงานบุคคล
ของหน่วยรับผิดชอบการเก็บบัญชีทรัพย์สินและ
หนีส้ ินของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หากมีเรื่องร้องเรียน
กรณีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ารวยผิดปกติซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูล ให้
นาเสนอผู้บงั คับบัญชาเพือ่ เสนอให้ ป.ป.ช.
ดาเนินการและเปิดผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน
เพือ่ ตรวจสอบ

เนือ่ งจากมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า เห็นควรคงไว้
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 6

กิจกรรมที่ 6.3 เจ้าพนักงานของรัฐทีล่ ะเลยไม่ยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย



แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนือ่ งจากมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
เป็น "หัวหน้าส่วนราชการ"
2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

กลยุทธ์ที่ 7 ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน) นอกจาก
เจ้
หน้าทีข่ 7.2
องรัดฐาเนิ
ปฏินบการตามมาตรฐานจริ
ตั ิหน้าทีด่ ้วยความซืยอ่ ธรรม
ตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนอย่
างแท้จาของทุ
ริง กหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
กิจากรรมที
เนือ่ งจากเป็
นภารกิจ งานประจ
ตามทีร่ ัฐธรรมนูญฯ มาตรา 76 บัญญัติอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวข้อง และมีพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
16 เมษายน 2562
กิจกรรมที่ 7.3 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐอื่นปฏิบตั ิงานร่วมกับ
สานักงาน ก.พ. กาหนดมาตรการทางวินัยสาหรับ
เจ้าพนักงานของรัฐอื่น



เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาขององค์กลาง
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานกับสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมี
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 7

เห็นควรคงไว้

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการป้องปราม (2)
กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปี ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253)

กิจกรรมที่ 1.4 ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูล
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของทุกหน่วยงานที่ เห็นควรคงไว้
แผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุนของหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
ซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนทีไ่ ด้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจ กรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนทีไ่ ด้รับ
การจัดสรรแต่ละปี ทุกประเภทรายการ จากทุก
แหล่งทีม่ า พร้อมรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก 3
เดือน) เพือ่ เผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบนั
กิจกรรมที่ 1.6 กาหนดมาตรการในการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว หากพบว่าเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบให้รายงานต่อ ป.ป.ช.
ทันที



กิจกรรมที่ 1.7 กาหนดมาตรการอานวยความสะดวก 
ให้ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนือ่ งจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของศูนย์ดารงธรรม เห็นควรคงไว้ โดยให้แก้ไขเพิม่ เติมเป็น "1.6 กาหนด
กระทรวง มหาดไทย
มาตรการในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
หากพบว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีพฤติกรรมประพฤติมิ
ชอบให้รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐทันที แล้วแต่กรณี"
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของกระทรวง
ยุติธรรม

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 8

เห็นควรคงไว้

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

กลยุทธ์ที่ 3 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรมที่ 3.1 จัดตั้งหน่วยงานกลางร่วมกันระหว่าง
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
ภาครัฐกับภาคเอกชนเพือ่ อานวยความสะดวกและ
มกราคม 2562
พัฒนาบุคลากร (Facilitation Body) ทีม่ ีคุณสมบัติ
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ
และสมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(Independent Observer) ให้สามารถปฏบิัติหน้าที่

ได้อย่างมีมาตรฐาน มีความรู้และกระบวนการอย่าง
เหมาะสม และแสวงหามาตรการการมีสว่นร่วมใน
การตรวจสอบจากภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาระบบสัญญาคุณธรรม
(Integrity and Transparency) ให้มีประสิทธิผล
และเสริมสร้างจิตสานึกของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้
ตระหนักและร่วมมือกับภาคเอกชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยให้ภาคเอกชน
ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมิ
คุณพัธรรมและความโปร่
ใสในการ
กิจกรรมที่ น3.4
ฒนาระบบการมีส่วงนร่
วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐตามหลักวิชาการ
ด้วยการนามาตรการจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐให้มี
ประสิทธิผลและคุ้มค่า โดยแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ

เห็นควรคงไว้

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของ
กระทรวงการคลัง

เห็นควรคงไว้ โดยให้เพิม่ "สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบด้วย

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาขององค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) (ACT)

เห็นควรคงไว้





ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 9

กิจกรรมที่ 3.5 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโครงการ
ใดทีอ่ ยู่ในความสนใจของประชาชนหรืออาจเกิดความ
ไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน
โครงการขนาดใหญ่ให้นาหลักการของข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปร่งใส
ในงานก่อสร้าง (Construction Sector
Transparency Initiative – CoST) ทีป่ ราศจากการ
ทุจริตมาใช้ตรวจสอบงานก่อสร้างภาครัฐ โดยจัดให้มี
การเปิดเผยรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างตาม
คุณลักษณะของโครงการทีค่ ล้ายคลึงและเทียบเคียง 
กันได้ เพือ่ ให้สามารถติดตามมาตรฐานการก่อสร้าง
โครงการทีด่ าเนินการอยู่เป็นประจาโดยให้การ
ก่อสร้างถนนทีม่ ีคุณภาพเป็นโครงการนาร่องเพือ่ ให้
บุคคลภายนอกติดตามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
รัฐและการใช้เงินแผ่นดินอย่างโปร่งใส ทัง้ นี้ ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของ
กระทรวงการคลัง และมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560

กลยุทธ์ที่ 4 ทาให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นเรือ่ งทีน่ ่ารังเกียจไม่พึงกระทา
กิจกรรมที่ 4.4 จัดการรณรงค์เพือ่ รวมตัวกันเป็น
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาขององค์กรต่อต้าน
กลุ่มพลังสร้างข้อรังเกียจทางสังคม (Social
คอร์รัปชัน
Sanction) ต่อบุคคลทีม่ ีพฤติกรรมทุจริตและ
(ประเทศไทย) (ACT) และเป็นข้อกาหนดตามแนว

ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบตามหลักคิด “เราไม่
ทางการประเมิน ITA อยู่แล้ว
คอร์รัปชันและจะไม่ยอมให้ผู้ใดคอร์รัปชัน”
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 10

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้

เห็นควรให้คงไว้

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

กลยุทธ์ที่ 5 ให้มีมาตรการทีเ่ ป็นไปได้ในการสืบหาและกากับดูแลการเคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดนของตนซึง่ เงินสดและตราสารเปลีย่ นมือได้
กิจกรรมที่ 5.1 จัดให้มีระบบการกากับดูแลอย่าง
เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของสานักงาน
เห็นควรให้คงไว้
ทัว่ ถึงสาหรับธนาคาร สถาบันการเงินซึ่งมิใช่ธนาคาร
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคาร
ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลทีม่ ีการบริการ
แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน ทัง้ อยู่ในระบบ
และนอกระบบ รวมถึงหน่วยอื่น ๆ ทีม่ ีความสุ่มเสี่ยง
ต่อการฟอกเงิน เพือ่ เป็นการยับยั้งและสืบเสาะการ

ฟอกเงินทุกรูปแบบ โดยกาหนดให้สถาบันการเงิน
และผู้ให้บริการทางการเงินสามารถระบุข้อมูลสาคัญ
ของลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และการ
รายงานธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
กิจกรรมที่ 5.3 กาหนดนโยบายและมาตรการในการ
ลดการใช้เงินสดในการใช้จา่ ยเงินของประชาชนให้
เหลือน้อยทีส่ ุด และแสวงหามาตรการป้องกันการ
เก็บเงินสดจานวนมากนอกระบบการเงินของประเทศ 
โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายไปประเทศทีม่ ีข้อยกเว้น
ทางภาษี

เนือ่ งจากเป็นภารกิจ งานประจาของ
กระทรวงการคลัง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 11

เห็นควรคงไว้

แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ความเห็นของสานักงานฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ด้านการปราบปราม (1)
กลยุทธ์ที่ 3 ให้มีกฎหมายกาหนดความผิดจากการกระทาโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐทีท่ จุ ริตต่อหน้าที่ การใช้อานาจโดยมิชอบ และการร่ารวยผิดปกติทชี่ ัดเจน เพื่อความรวดเร็วใน
การไต่
สวนและเป็
ไปตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมที
่ 3.7 ปรับนปรุ
งแก้ไขกฎหมาย ระเบี(อนุ
ยบ วัติการตาม UNCAC 2003)
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน เห็นควรคงไว้
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจริยธรรมและ
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจา
การรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน
นุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน
เดียวกัน (ยกเว้นบุคลากรเหล่าทัพและบุคลากรใน
2562
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติและข้าราชการ
การเมือง ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะ) ทีง่ ่ายต่อการทาความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริง โดยกาหนดสภาพบังคับ ความรับผิด
ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการ
ลงโทษทีร่ วดเร็วและชัดเจน
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แล้วเสร็จ

ทับซ้อน

จัดตัง้ หน่วยงานใหม่

ภารกิจปกติ
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ความเห็นของสานักงานฯ

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ด้านการปราบปราม (2)
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 2.1 ป.ป.ช. จัดตั้งหน่วยงานบริหารคดี
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2
มกราคม 2562

เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรคงไว้

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดตัง้ สถาบันการสร้างเสริมสมรรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Capacity Building Institute)
กิจกรรม ผลักดันให้มีกฎหมายการจัดตั้งสถาบันฯ
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2 เห็นควรคงไว้
เป็นการเฉพาะ (ระดับพระราชบัญญัต/ิ ให้มีสภาพนิติ
มกราคม 2562

บุคคล) (คล้ายคลึงกับ สสส.)
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
กิจกรรมที่ 4.2 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 2 เห็นควรคงไว้ โดยให้เพิม่ "สานักงานคณะกรรมการ
ดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
มกราคม 2562
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" เป็น

ต่อต้านการทุจริต
เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรับผิดชอบด้วย
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ - 13

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓ :

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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