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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวบรวมจากส่วนราชการและประมวลผลโดย 

มกราคม ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอ 

การปฏิรูปประเทศไทย 

(ปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘) 

เล่มที่ ๑ 

(สรุปสาระส าคัญ) 



๑ 
 

 

  



๒ 
 

 

ค าน า 
 

บทบัญญัติมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้ เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง  ๆ ได้แก่ 
(๑) การเมือง (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน (๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๔) การปกครองท้องถิ่น  
(๕) การศึกษา (๖) เศรษฐกิจ (๗) พลังงาน (๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๙) สื่อสารมวลชน (๑๐) สังคม และ 
(๑๑) อ่ืน ๆ  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปในประเด็น ๑๑ ด้าน
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนการน าเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาต่อไป  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รวบรวมและประมวลข้อเสนอ
การปฏิรูปประเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๒๗ หน่วยงาน (รวม สศช.) และจัดท าเป็นรายงานข้อเสนอ 
การปฏิรูปประเทศไทย จ านวน ๒ เล่ม ประกอบด้วย เล่ม ๑ สรุปสาระส าคัญข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยและ 
เล่ม ๒ ภาคผนวก ซึ่งเป็นข้อมูลข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งให้ส านักงานฯ โดยจ าแนก
เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยจ าแนกตามหน่วยงาน และข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
จ าแนกตามประเด็นการปฏิรูป 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มกราคม ๒๕๕๘ 
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๑ 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 

ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย 
๑. ความน า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็น 
๑๑ ด้าน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ระบวุ่า 

“มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง  ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเมือง 
(๒) การบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(๔) การปกครองท้องถิ่น 
(๕) การศึกษา 
(๖) เศรษฐกิจ 
(๗) พลังงาน 
(๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๙) สื่อสารมวลชน 
(๑๐) สังคม 
(๑๑) อ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมาย  
อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม” 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ๒๘ 
หน่วยงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยให้ส านักงานฯ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี (๒) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๓) ส านักงบประมาณ  



๒ 
 

 

(๔) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๕) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (๗) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๘) กระทรวงการคลัง (๙) กระทรวงการต่างประเทศ  
(๑๐) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๑๑) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑๒) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (๑๓) กระทรวงคมนาคม (๑๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๕) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๑๖) กระทรวงพลังงาน (๑๗) กระทรวงพาณิชย์ (๑๘) กระทรวงมหาดไทย (๑๙) กระทรวง
ยุติธรรม (๒๐) กระทรวงแรงงาน (๒๑) กระทรวงวัฒนธรรม (๒๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(๒๓) กระทรวงศึกษาธิการ (๒๔) กระทรวงอุตสาหกรรม (๒๕) กระทรวงสาธารณสุข (๒๖) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
และ (๒๗) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. สรุปภาพรวมข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานฯ ได้ประมวลและกลั่นกรองข้อเสนอการปฏิรูปประเทศจากหน่วยงานดังกล่าว และจัดท าเป็น

รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย จ านวน ๒ เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ ๑ สรุปสาระส าคัญข้อเสนอการปฏิรูป
ประเทศไทย และเล่มท่ี ๒ ภาคผนวก โดยมีสาระส าคัญของรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศดังนี้ 

๒.๑ การปฏิรูปด้านการเมือง 
๒.๑.๑ หลักการและเหตุผล ในช่วงที่ผ่านมา ระบบการเมืองของประเทศไทยประสบปัญหา

อย่างมาก โดยเฉพาะระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งบุคคลเข้าสู่อ านาจทางการเมือง การเข้าสู่อ านาจและ  
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง และการทุจริตประพฤติมิชอบที่เชื่อมโยงกับภาคราชการ แม้ว่าจะมีการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังขาดกลไกในการเตรียมความพร้อมของประชาชน 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตยโดยเฉพาะกลไกตรวจสอบที่เป็นระบบและเข้มงวด โดยมีการน าข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ประกอบการตรวจสอบ ดังนั้น การปฏิรูปประเทศในด้านการเมืองจึงต้องมีกลไกที่เหมาะสมและ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางรากฐานทางการเมืองที่ม่ันคงให้กับประเทศในอนาคต  

๒.๑.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป  ประกอบด้วย (๑) ระบบพรรคการเมือง  ตั้ งแต่
กระบวนการจัดตั้ งพรรคการเมือง การสรรหาสมาชิกและกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้สมัคร  
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง (๒) ระบบการเลือกตั้ง เพ่ือลดปัญหาการซื้อเสียง (๓) การเข้าสู่อ านาจและ 
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง ของนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ต้องมีความโปร่งใส เหมาะสม และ
ไม่ผูกขาด (๔) การทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบการคอร์รัปชั่น การก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่  
และการลงโทษที่เหมาะสม และ (๕) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะต้องส่งเสริมและการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในทุกระดับอย่างทั่วถึง  

๒.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการไดเ้อง 

๑.๑) การสร้างความเข้าใจและปรองดองสมานฉันท์ของกลุ่มที่คิดต่าง 
ทางการเมือง โดยให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เ พ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน



๓ 
 

 

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหาแนวทางจาก 
ผลการศึกษาของคณะกรรมการที่เก่ียวข้องมาพัฒนาต่อยอดและด าเนินการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑.๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องร่วมกันสร้างชุดความรู้ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน 

๑.๓) การรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ปปท.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

ควรพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนในสาระและการน าไปปฏิบัติที่จะ
ลดช่องว่างให้เกิดการตีความได้น้อยที่สุด และแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๒.๑) ระบบพรรคการเมือง ควรพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. .... และการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... โดยเฉพาะในประเด็น
การปฏิรูปกระบวนการจัดตั้งพรรคการเมือง การสรรหาสมาชิกพรรค การด าเนินการทางการเมือง เช่น  
การก าหนดให้พรรคการเมืองมีแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการเลือกตั้งและเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการสิ้นสุดของพรรคการเมือง 

๒.๒) ระบบการเลือกตั้ง ควรพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ....  และแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ  
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  โดยเฉพาะในประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่ที่จะลดปัญหา
การซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตเลือกตั้ง ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันและสามารถตรวจสอบได้ อาทิ ควรก าหนดให้
ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ ๕๐ ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนลงสมัคร หากเขตใดไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนเกินร้อยละ ๕๐ จะต้องประกาศการเลือกตั้งรอบที่สอง 
โดยให้น าผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองมาแข่งกัน และประกาศให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นใช้
สิทธิเลือกตั้งอีกครั้ง 

๒.๓) การเข้าสู่อ านาจและการด ารงต าแหน่งทางการเมือง ควรพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งของ
องค์กรทางการเมืองให้โปร่งใสและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร และก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งทางการเมืองของนักการเมือง เพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการเมือง อาทิ การก าหนดวาระ
ให้ด ารงต าแหน่ง ๔ ปี หรือ ๖ ปี แล้วต้องเว้นวรรคหนึ่งสมัย จึงจะกลับมาลงสมัครเลือกตั้งได้อีก และลงสมัครใน
ต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน ๆ อีกไม่ได้ ทั้งนี้ หากลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้นับเป็น ๑ วาระ 
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๒.๔)  กา ร ทุ จ ริ ต แล ะค อร์ รั ป ชั่ น  ค ว ร พิ จ า ร ณา ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ในประเด็นการปรับปรุงบทลงโทษนักการเมืองที่กระท าความผิดให้เด็ดขาด 
รวมถึงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในประเด็น 
การพิจารณาให้คดีคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความและให้เป็นคดีร้ายแรงไม่มีการรอลงอาญา 

๒.๕) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ควรพิจารณากฎหมาย
รองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้เป็นรูปธรรม เช่น การเสนอกฎหมาย การเสนอความเห็น
ทางการเมือง การเรียกร้องหรือชุมนุม การตรวจสอบการท าหน้าที่ของนักการเมือง โดยเฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและการสร้างกลไกและวางระบบให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ  
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๒.๒ การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒.๒.๑ หลักการและเหตุผล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดินที่จัดท าขึ้นจากการบูรณาการแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และนโยบายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือส าคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาคการเมืองมี
ความเข้มแข็ง ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก  
ผ่านการจัดท าแผนงานและโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมุ่งเน้นสร้างผลงานในระยะสั้น
มากกว่าการวางแผนในระยะยาว นอกจากนั้นการบูรณาการกับภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งการกระจายอ านาจและ  
การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น บุคลากรภาครัฐ  
ยังต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม  
ในสังคมไทยก าลังอยู่ในสภาวะวิกฤติ กฎระเบียบและกฎหมายบางส่วนยังเป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และเทคโนโลยี  ได้
ส่งผลให้ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการจากภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น  

๒.๒.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป การปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงควรให้ความส าคัญในประเด็นดังนี้ (๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (๒) การปรับโครงสร้างระบบราชการ เพื่อลดขั้นตอนการท างาน มีการกระจายอ านาจไปยังส่วน
ภูมิภาคอย่างเหมาะสมให้สามารถรองรับภารกิจที่ เอ้ือประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ  
(๓) การบริหารและการพัฒนาข้าราชการ โดยให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีศักยภาพและมีทักษะ
สอดคล้องกับภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตอย่างต่อเนื่อง และ (๔) การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย โดยการพัฒนากระบวนการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือก่อให้เกิด
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานที่สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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๒.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ทบทวนบทบาทภารกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ ปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนาระบบราชการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องไม่ให้เกิด  
ความซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน อาทิ ภารกิจด้านการประสานยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภารกิจด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าและป่าไม้เป็นต้น (ก.พ.ร.) 

๑.๒) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการให้
มีระบบคุณธรรม จริยธรรม และข้ันตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการน าแบบทดสอบในการวัดคุณธรรม จริยธรรม มา
ใช้ร่วมกับการวัดความรู้ความสามารถตามภารกิจพื้นฐาน (ก.พ.) 

๑.๓) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อพิจารณาโครงสร้ างอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของระบบราชการไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก
ฝ่าย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยอาจพิจารณาขยายบทบาทของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน
แห่งชาติ (กงช.) ให้สามารถมีบทบาทครอบคลุมในการพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือนดังกล่าวในภาพรวม (ก.พ.) 

๑.๔) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ก.พ.) 

๑.๕) ปรับปรุงบทบาทภารกิจและปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการถ่ายโอนภารกิจบางส่วน (Outsourcing) ให้ภาคเอกชน
ด าเนินการ (ก.พ.ร.) 

๑.๖) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการด าเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ (สคก.) 

๑.๗) พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  โดย 
บูรณาการงานข้อมูลภาครัฐให้ครบวงจร เพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลแต่ละส่วนราชการให้สามารถ
น าไปใช้ร่วมกันในการบริหารและตัดสินใจ (สลน.  ก.พ.ร. และ ทก.) 

๑.๘) ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) 
ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการ
ได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว อาทิศูนย์รับค าขออนุญาต (ทก. และ ก.พ.ร. ) 

๑.๙) วางระบบติดตามประเมินผลการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป (ก.พ.ร.) 

๑.๑๐) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
และการปฏิบัติราชการ อาทิ พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ (ก.พ.ร.) 



๖ 
 

 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๒.๑) ก าหนดหลักการในรัฐธรรมนูญให้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาประเทศและจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ/กฎระเบียบเกี่ยวกับ
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท าร่วมกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล น าไปสู่การจัดท างบประมาณแผ่นดิน  
ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ชัดเจน 

๒.๒) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป็นหลัก 

๒.๓ การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒.๓.๑ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการด าเนินการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ของไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคในหลายด้าน ได้แก่ (๑) บทบัญญัติของกฎหมายไทยหลายฉบับล้าสมัย ไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และเทคโนโลยี (๒) กระบวนการตรากฎหมายไทยล่าช้าและ 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ (๓) การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม 
และเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (๔) ระบบการท างานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ มีขั้นตอน
ยุ่งยาก ท าให้มีปริมาณคดีสะสมเพ่ิมขึ้นมาก (๕) ประชาชนในกลุ่มด้อยโอกาสยังมีปัญหาการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม (๖) ผู้เสียหายยังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร การแก้ปัญหาร้องเรียนต่าง ๆ ขาดการด าเนินการ 
อย่างจริงจัง ใช้เวลานาน และ (๗) สังคมมีข้อสงสัยในความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ 

๒.๓.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ต้องเร่งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง ประกอบด้วย (๑) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผลและเสมอภาค (๒) การคุ้มครองสิทธิ  
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (๓) กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และ (๔) การแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๒.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) พิจารณาจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการของภาคประชาสังคมในการรณรงค์และต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ป.ป.ช.) 

๑.๒) ก าหนดมาตรการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล
และเสมอภาค อาทิ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย  เป็นต้น และทุกส่วนราชการ 
ควรเร่งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง (สตช. และ นร.) 

๑.๓) ก าหนดแนวทางเร่งรัดการพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นมาตรฐานกลาง วางแผนด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดตัวชี้วัดจ านวนคดี
ที่แล้วเสร็จเพื่อก ากับการท างาน และมีระบบตรวจสอบศาลยุติธรรมจากภายนอก (ยธ.) 



๗ 
 

 

๑.๔) ตราพระราชบัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อจัดตั้งศาลเฉพาะเรื่อง  
ท าหน้าที่พิจารณาคดีที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของสังคม อาทิ ศาลเลือกตั้ง และศาลทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น (ยธ.) 

๑.๕) เสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  โดยปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวมถึงปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ยธ.) 

๑.๖) สนับสนุนกระบวนการคุ้มครองสิทธิ และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม โดยผลักดันการตราพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม เพ่ือยกระดับกองทุนยุติธรรมให้มีสถานะเป็น  
นิติบุคคล และมีแหล่งรายได้ที่แน่นอน เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืน และปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีด าเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยขยายกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการคุมประพฤติและ
สนับสนุนให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มข้ึน (ยธ.) 

๑.๗) เสริมสร้างหลักประกันความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจของผู้
บังคับใช้กฎหมาย และประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ของต ารวจให้ชัดเจน ถ่ายโอนภารกิจที่มิใช่ภารกิจหลักไปให้
หน่วยงานอ่ืนรับผิดชอบ อาทิ ต ารวจท่องเที่ยวและต ารวจป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งสร้างกลไกการตรวจสอบจาก
ภายนอก โดยเฉพาะภาคประชาชน และปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือสร้างหลักประกันไม่ให้พนักงานอัยการถูกกลั่นแกล้งหรือแทรกแซงให้พนักงานอัยการร่วม
สอบสวนในคดีอาญาเพ่ือถ่วงดุล ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของอัยการในการพิจารณาสั่งฟ้อง/ยื่นฟ้อง 
และให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบอัยการ (สตช. และ อส.) 

๑.๘) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คดีการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความ (ปปช.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๔ การปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น 
๒.๔.๑ หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และภารกิจที่ต้องกระจายอ านาจ 
ให้ท้องถิ่น โดยจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่ได้รับในกรอบ
เวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ และ 
เป็นภาระทางการเงินการคลังของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการรับโอนภารกิจ 
จากส่วนกลาง และมีปัญหาความซ้ าซ้อนในทางปฏิบัติระหว่างท้องถิ่น มีการผูกขาดอ านาจในระบบการเมืองท้องถิ่น
และขาดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบจากประชาชนในพ้ืนที่ น ามาซึ่งการเอ้ือประโยชน์และทุจริตคอร์รัปชั่น  
เกิดความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 



๘ 
 

 

๒.๔.๒ ประเด็นส าคัญท่ีต้องปฏิรูป ประกอบด้วย ประกอบด้วย (๑) การจัดโครงสร้างรูปแบบ 
และขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) ให้เหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน (๒) การสร้าง
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พัฒนาและร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
ของ อปท. (๓) การปรับปรุงความพร้อมของ อปท. ในการรับโอนภารกิจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการการให้บริการสาธารณะได้มากยิ่งข้ึน และปรับปรุงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม (๔) การปรับปรุงระบบการเงินการคลังของ อปท. ให้เหมาะสม มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
พร้อมทั้งมีอิสระทางการคลังที่สามารถตรวจสอบได้ และ (๕) การปรับปรุงการกระจายอ านาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น และ (๖) การจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด/  
กลุ่มจังหวัด 

๒.๔.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ปรับปรุงแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด โดยน ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การจัดท ายุทธศาสตร์และการแปลงแผนสู่
การปฏิบัติมาเป็นแบบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด อย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วม 
และประสานเชื่อมโยงการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และกรม เพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม  
ความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (มท.) 

๑.๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีหลักการที่แน่นอน เพ่ือลดความล่าช้าการโอน และลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง  
(มท. และ นร.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๒.๑) เร่งปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ให้มีสภาพบังคับและเร่งรัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ยังไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ด าเนินการโดยเร็ว  

๒.๒) ปรับโครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดช่องว่างหรือความทับซ้อนของภารกิจและหน้าที่ต่าง ๆ 
โดยส่งเสริมการบูรณาการการปกครองท้องถิ่นผ่านการกระจายอ านาจบริหารสั่งการ เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รวมถึงสนับสนุนการจูงใจ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าไปมีบทบาทในส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มากขึ้น  

๒.๓) ทบทวนบทบาทและความสัมพันธ์ของการบริหารการคลังของ
ประเทศและการบริหารการคลังของ อปท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ เพ่ือสร้างระบบการจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. อย่างเป็นธรรม 
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และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนภายใต้หลักพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจที่ก าหนดว่าสัดส่วนงบประมาณ
ส่วนใหญ่ของท้องถิ่นต้องถูกบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ นอกเหนือจากการ  
ตรวจเงินแผ่นดิน 

๒.๔) ผลักดันกฎหมายหลักต่าง ๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ กฎหมายรายได้
ท้องถิ่น กฎหมายกระจายอ านาจ กฎหมายบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นประมวลกฎหมาย อปท. 
โดยมีการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการมีส่วนร่วม และสัดส่วนของภาคประชาชนในคณะกรรมการ/กลไก
การตัดสินใจต่าง ๆ และให้ครอบคลุมการก าหนดรูปแบบและอ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่สอดคล้องกับรายได้ 
เพ่ือให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับระบบรายได้จากภาษีของ อปท.  
โดยให้หน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการออกแบบระบบ
งบประมาณของ อปท. ให้เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกับระบบการเงินการคลังของประเทศ รวมถึงการ 
ตรากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นใหม่ และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การด าเนินการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นไปโดยกลไกภาคประชาชนอย่างชอบธรรม สามารถตรวจสอบและรับรอง
ผลการเลือกตั้งได ้

๒.๕ การปฏิรูปด้านการศึกษา 
๒.๕.๑ หลักการและเหตุผล การปฏิรูปด้านการศึกษาเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญ 

โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย การรวมศูนย์จากส่วนกลาง การขาดแคลนครูในสาขา 
ที่จ าเป็น การผลิตและพัฒนาคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และมีความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๒.๕.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ประกอบด้วย (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
(๒) การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและการจัดการการศึกษา (๓) การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๔) การปฏิรูปการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๕) การปฏิรูปการผลิต
และพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และ (๖) การปฏิรูประบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ 
ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและประเทศ 

๒.๕.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการพัฒนา
ให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และทักษะในการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม (ศธ.) 

๑.๒) จัดท าแผนบริหารจัดการครู เพ่ือวางแผนการผลิต พัฒนาและการ
กระจายครูที่มีคุณภาพและประสบการณ์ไปสู่โรงเรียนขนาดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการก าหนดมาตรการ
จูงใจให้ครูผู้สอนและครูที่บรรจุใหม่มาสอนในภูมิล าเนาเดิมหรือพ้ืนที่ชนบทห่างไกล รวมทั้งปรับปรุงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพที่เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(ศธ.) 
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๑.๓) บูรณาการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกองทุนให้กู้ยืม 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคตให้มีเพียงระบบเดียว เพ่ือความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและเป็นเครื่องมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของประเทศ (กค.) 

๑.๔) จั ด ท า แ น วทา งแ ล ะม า ต ร ก า ร จู ง ใ จ ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ 
สถานประกอบการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้การผลิตก าลังคนมีคุณภาพและ
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ศธ. ภาคเอกชน และ สอท.) 

๑.๕) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ น าไปสู่การวางระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ที่มีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ (Credit Transfer) หน่วยการเรียน (Credit Bank) ที่ชัดเจน (ศธ. รง. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
สมาคมและองค์กรวิชาชีพ) 

๑.๖) จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบฐานข้อมูลนักเรียนที่ถูกต้องและทันสมัย เช่น จ านวนนักเรียน ผลการเรียน
รายบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์การส่งต่อผู้เรียน เป็นต้น ระบบฐานข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนผลิต พัฒนา และการกระจายครูที่เหมาะสม (ศธ. ทก.) 

๑.๗) ผลักดันกฎหมายเ พ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน อาทิ พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
และร่าง พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... (ศธ.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๒.๑) ปรับระบบบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณที่น าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยศึกษาแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนที่มุ่งสู่ผู้เรียนมากขึ้น และการจัดสรร
งบประมาณสู่สถานศึกษาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามบริบทพ้ืนที่ 

๒.๒) ปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้มีขนาดของหน่วยงาน 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ และมีบทบาทเป็นผู้ก ากับ ดูแล
นโยบายและแผน มาตรฐาน ติดตามประเมินผล และอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

๒.๖ การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 
๒.๖.๑ หลักการและเหตุผล ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีปัญหาที่ส าคัญ ๆ 

ประกอบด้วย 

๑) เศรษฐกิจขยายตัวช้าและต่ ากว่าศักยภาพ และความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งระหว่างสาขาการผลิตและในระหว่างพ้ืนที่ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท าให้
สัดส่วนก าลังแรงงานลดลงแต่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เงื่อนไขดังกล่าวจะท าให้ประเทศไทยจะประสบ



๑๑ 
 

 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถยกระดับการพัฒนาออกจาก
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางหากการพัฒนาเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างฐานการผลิตและบริการไม่สัมฤทธิ์
ผลและไม่สามารถสร้างรายได้และระบบความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการรองรับโครงสร้างประชากร
ผู้สูงอายุและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ข้อจ ากัดส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยยังอยู่ในกับดักประเทศรายได้
ปานกลางเกิดจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาความล่าช้าในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การปรับตัว
ของภาคการผลิตและภาคบริการไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย 
(SMEs) รวมทั้งการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมขึ้นช้า ก าลังแรงงานโดยเฉลี่ยมีระดับทักษะต่ า 
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป  

๒) การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีข้อจ ากัด ทั้งในด้านนโยบาย 
การคลังและนโยบายการเงิน รวมทั้งการสอดประสานนโยบายเพ่ือบริหารจัดการให้เศรษฐกิจในระยะสั้นขยายตัว
ได้ตามศักยภาพอย่างมีเสถียรภาพและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

๒.๑) ด้านการด าเนินนโยบายการคลัง ฐานรายได้ภาษีอากรเพ่ิมขึ้นช้า 
โครงสร้างภาษียังไม่สะท้อนฐานรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศที่เปลี่ยนไปและไม่ทันกับรูปแบบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งโครงสร้างอัตราภาษียังไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจในทิศทางที่เป็นเป้าหมายของประเทศได้อย่างเต็มที่  การปรับโครงสร้างภาษีที่ผ่านเป็นการ
พิจารณาแบบแยกส่วน โดยขาดการมองภาพรวมของโครงสร้างอัตราภาษี ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้  
ความเหลื่อมล้ า ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน ในขณะที่ 
ด้านรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วในหมวดรายจ่ายประจ าจากการแข่งขันทางการเมืองที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและ
เป็นภาระงบประมาณจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างงบประมาณในที่สุด การใช้นโยบายการคลังเพ่ือการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและการลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาวจึงมีข้อจ ากัดมากขึ้นทั้งจาก
รายจ่ายประจ าที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและหนี้สาธารณะที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น ในขณะที่การด าเนินนโยบายกึ่งการคลัง 
(Quasi-Fiscal) ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือรัฐวิสาหกิจ กลายเป็นเครื่องมือเสริมที่มีความจ าเป็นมากขึ้น 
ในการที่สร้างโอกาสส าหรับกลุ่มเป้าหมายนโยบายที่เฉพาะเจาะจง  แต่การพัฒนาระบบบัญชีธุรกรรมการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐ (Public Service Account) มีความล่าช้าและไม่เป็นระบบ จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบต่อฐานะการเงินและประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างถ่องแท้ หากไม่เร่งปฏิรูป
สถาบันการเงินเฉพาะกิจก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการด าเนินการและกลายเป็นภาระงบประมาณ
ในการเพิ่มทุนมากขึ้นในที่สุด  

๒.๒) ด้านการด าเนินนโยบายการเงิน กรอบการด าเนินนโยบายการเงิน 
ที่ให้น้ าหนักกับการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคามากเกินไป และให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท างานของ
ภาคการเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อย ท าให้นโยบายการเงินขาดความยืดหยุ่นและขาดการประสานกับ
นโยบายการคลัง ซึ่งท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ในตลาดโลก และไม่สามารถสนับสนุนให้ภาคการเงินท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจ  



๑๒ 
 

 

ในภาพรวมขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการให้บริการของสถาบันการเงินยังเป็นปัญหา 
ที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง 

๓) ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ ทั้งในด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขาดความต่อเนื่อง ความสามารถในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการและการก ากับดูแลที่ควรได้รับการปรับปรุง การขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะตรงตามความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกฎระเบียบทางด้าน
การค้า การลงทุนที่ไม่เอ้ืออ านวย ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของประเทศยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ  
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

๒.๖.๒ ประเด็นส าคัญท่ีต้องปฏิรูป รวม ๑๐ ประเด็น แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การปฏิรูป 
การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (๒) การปฏิรูปเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและภาคบริการ และ 
(๓) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุน 

๒.๖.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๒.๖.๓.๑ การปฏิรูปการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่  การปฏิรูป 
ภาคการคลังและการปฏิรูปภาคการเงิน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ด้านการคลัง 

(๑) พัฒนากลไกด้านระบบให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
และการคุ้มครองความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น  ระบบการอุดหนุนทางตรง (Direct Subsidy)  
ในลักษณะ Negative Income Tax ที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ระดับการใช้ความช่วยเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม
กับการครองชีพและไม่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าที่ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม รวมทั้งมีการก าหนดเกณฑ์ 
การสิ้นสุดการอุดหนุนที่เหมาะสม (Exit Point) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าส าหรับการคุ้มครองความเสี่ยงในภาคเกษตร ทั้งนี้ การมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่มี
กฎเกณฑ์ชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยลดการใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงของพรรคการเมืองในการใช้ปัญหาความยากจน 
ปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และปัญหาความตกต่ าของราคาสินค้าเกษตร เป็นเหตุผล  
ในการน าเสนอมาตรการระยะสั้นเพ่ือแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองในการเลือกตั้ง (กค.) 

(๒) เร่งประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ 
เพ่ือให้เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะก าหนดแนวทางในการจัดหารายได้ การใช้จ่าย
งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพย์สินและการก่อหนี้ของภาครัฐ ตลอดจนการรายงานและการตรวจสอบ (กค.) 

(๓) ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๐๒ โดยให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  และระยะยาว เพ่ือให้การวางแผนและ
จัดท างบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเพ่ือให้รัฐบาลทราบภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จะได้สามารถ
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วางแผนบริหารจัดการรายได้และกรอบงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุง
แผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเงินการคลังของประเทศ  

(๔) ให้มีการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
และให้ความส าคัญในระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการโครงการต่างๆ 
ตลอดจนการติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในมิติพ้ืนที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความโปร่งใส
ทางการคลัง 

(๕) เร่งด าเนินการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ โดยทบทวนความเหมาะสม
ของอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าลดหย่อนในปัจจุบัน หรือพิจารณาภาษีประเภทใหม่ เพ่ือให้ตอบสนองเป้าหมายของ
การเก็บภาษี ทั้งทางด้านการเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ การลดความเหลื่อมล้ า และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (กค.) 

(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บ และระบบการตรวจสอบภาษี รวมทั้งวิธีการ 
กระบวนการ และข้ันตอนในการเสียภาษี ให้เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามและตรวจสอบได้ง่าย (กค.) 

๑.๒) ด้านการเงิน 

(๑) พิจารณาให้น้ าหนักกับนโยบายการบริหารจัดการ 
อัตราแลกเปลี่ยนและมาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายให้มากข้ึนในภาวะที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินหลาย
อย่างมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน และควรพิจารณาปรับเป้าหมายนโยบายการเงินในอนาคตให้มีความยืดหยุ่น 
มากขึ้นและเหมาะสมกับลักษณะความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง นวัตกรรมทางการเงิน 
และประสิทธิผลของการส่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบและลักษณะการสื่อสารการด าเนินนโยบายการเงินกับสาธารณะบนหลักการของความโปร่งใสและ
ความคงเส้นคงวาของการตัดสินใจเชิงนโยบาย (กค. และ ธปท.) 

(๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการเงินที่
ส าคัญ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงระบบข้อมูลสินเชื่อ พัฒนาฐานระบบ
ข้อมูลร่วม (Data Pooling) เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์
และองค์กรการเงินชุมชนประเภทอ่ืน ๆ ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ 
อย่างเหมาะสม และสามารถขยายการให้บริการแก่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยได้มากข้ึน (กค. และ ธปท.) 

(๓) เปิดให้มีการแข่งขันในภาคการเงินให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และขยายการให้บริการทางการเงินให้ทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลด
ต้นทุนในการให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ โดยค านึงถึงขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม (กค. และ 
ธปท.) 

(๔) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้การ
คุ้มครองผู้กู้และผู้ให้กู้อย่างเป็นธรรม เช่น พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม การจ านอง และการค้ าประกัน รวมถึงออกกฎหมายลูกเพ่ือสนับสนุน  
การด าเนินการ เช่น พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้สามารถน ามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันได้ 
(กค. และ ธปท.) 

(๕) เร่งรัดจัดท าแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 
๒ และปรับปรุงกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง โดยการทบทวนและปรับบทบาทของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตอบสนอง 
ความต้องการในการเข้าถึงสินเชื่อของเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและเป็นส่วนเสริมของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ  
เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในตลาด  รวมทั้งปรับระบบตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ ปรับปรุงแนวปฏิบัติ ในการ
แยกบัญชีธุรกรรมการด าเนินการตามนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐได้จริง และครอบคลุมถึงโครงการตามนโยบายรัฐทั้งหมด เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับระบบบรรษัทภิบาลในองค์กรให้มากขึ้น (กค.) 

(๖) เร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการให้บริการทางการเงินในระดับฐานรากและประชาชนอย่างทั่วถึง (Micro Finance)  
โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางด้านการออม โดยให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์การให้ความรู้
ทางการเงิน (National Strategies for Financial Education) และการสร้างองค์ความรู้ทางการเงิน (Financial 
Literacy) ที่เหมาะสมส าหรับประชาชนในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงิน การเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มฐานราก และแก้ไขปัญหาการก่อหนี้นอกระบบอย่างแท้จริง (กค. และ ธปท.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๒.๑) ด้านการคลัง 

(๑) ก าหนดกลไก หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือผูกพันการด าเนินนโยบายในระยะปานกลางและระยะยาวให้แก่โครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงและจ าเป็น
เร่งด่วนซึ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ อาทิ การด าเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมทั้งอาจจะพิจารณาจัดท าแผนการระดมทุนเพ่ือจัดสรรให้แก่
โครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงและจ าเป็นเร่งด่วนตามแผนแม่บทการพัฒนารายสาขา เพ่ือให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเกิดความต่อเนื่อง 

(๒) พิจารณาความเหมาะสมของการจัดให้มีกลไกและ 
ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณที่มีวงเงินสูงหรือที่มีวงเงินผูกพันระยะยาวจากภายนอก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจของรัฐสภา  

(๓) การจ ากัดภาระทางการคลังที่เกิดจากพรรคการเมือง
น าเสนอนโยบายระยะสั้นหรือนโยบายเร่งด่วนในลักษณะประชานิยมเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมือง เช่น 
การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา 
พ.ศ. ....  ในประเด็นวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง โดยก าหนดให้พรรคการเมืองเปิดเผยข้อมูลการด าเนินนโยบายเร่งด่วน
และนโยบายระยะสั้นในการหาเสียงทางการเมือง ทั้งในด้านวิธีการ กลุ่มเป้าหมาย วงเงิน ระยะเวลาในการ



๑๕ 
 

 

ด าเนินการ แหล่งเงินและวิธีการที่จะใช้ส าหรับด าเนินการ ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด า เนิน
นโยบายดังกล่าวต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้รับภาระภาษี เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมทั้งเพ่ือการตรวจสอบติดตามประเมินผลของสาธารณชนและการพิจารณาตัดสินใจของรัฐสภา 

๒.๒) ด้านการเงิน 

จัดตั้งคณะกรรมการ/และองค์กรที่ท าหน้าที่ในการดูแลระบบ
การเงินของประเทศทั้งระบบ เช่น สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของภาคการเงินไทยทั้งระบบให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน และมี
การก ากับดูแลที่สอดคล้องกัน สามารถให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม 

๒.๖.๓.๒ การปฏิรูปเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและภาคบริการ 
ได้แก่ การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การท่องเที่ยว การพัฒนา
แรงงาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  

(๑) เร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ พ.ร.บ. อ้อย
และน้ าตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ ให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล และเอ้ือต่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างภาคการผลิตเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต รวมทั้ง การผลักดันให้มีการประกาศใช้
กฎหมายใหม่เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาเมืองนิเวศ อาทิ พ.ร.บ. มาตรการการคลัง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และร่างอนุบัญญัติว่าด้วยภาษีการปล่อยกากของเสีย กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการขยะ กาก ซาก 
และของเสียแบบบูรณาการทั้งภาคการผลิต บริการ และครัวเรือน และกฎหมายส่งเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (อก. และ ทส.) 

(๒) กระตุ้นการด าเนินการของคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ  
อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุผลการพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กอช. และ อก.) 

(๓) ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมมือกับสถาบันการเงิน  
ในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และควรทบทวนขอบเขตของ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
ให้ครอบคลุมถึงสาขาบริการเพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต (อก. พณ. กค. และ มท.) 



๑๖ 
 

 

(๔) การจัดท าระบบข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตราย โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล  
ต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งระบบ นอกจากนี้ควรพิจารณาแนวทางการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และการจัดตั้งกลไก 
การประกันภัยด้านมลพิษ (อก. และ กค.) 

(๕) เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนที่น าทางการพัฒนา 
อ้อยโรงงานและน้ าตาล ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกอ้อย และการสร้าง
เสถียรภาพทางรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาทั้งระบบและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยรวม (อก. และ กษ.) 

๑.๒) ด้านการพัฒนาศักยภาพของ SMEs 

(๑) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์  
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจสีเขียวของ SMEs ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการส่งเสริมทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษี 
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม (อก. กค. นร. 
และ พณ.) 

(๒) ปรับโครงสร้างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นกลไกก ากับดูแลและขับเคลื่อนงานส่งเสริมธุรกิจ SMEs โดยทบทวนภารกิจและ
บทบาทของ สสว. ให้เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย และบูรณาการท างานเชื่อมโยงกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs (อก. นร. และ พณ.)  

(๓) พัฒนาฐานข้อมูล SMEs ทั้งระบบ และเชื่อมโยงข้อมูล 
SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้าน SMEs (อก. และ นร.) 

(๔) จัดตั้งศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) แก่ธุรกิจ SMEs ในเรื่องข้อมูลทางการค้าการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ และธุรกรรม 
ทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์บ่มเพาะให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (อก. และ นร.) 

(๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ 
SMEs ที่มีศักยภาพด้วยกันหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงร่วมทุนในการขยายตลาด  
ในต่างประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาเครือข่าย SMEs สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นระหว่างธุรกิจทั้งผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมและรายใหม่ รวมทั้งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
ศักยภาพไปสู่ตลาดต่างประเทศ (อก. และ นร.) 

(๖) จัดตั้งศูนย์กลางระดมเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs และสนับสนุนเงินทุนวิจัยและพัฒนาแก่ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ (กค. อก. และ วท.) 



๑๗ 
 

 

(๗) ส่ ง เ ส ริ มกา ร เ ชื่ อม โย งหน่ ว ย ง านด้ านการวิ จั ย 
สถาบันการศึกษา และ SMEs ในการร่วมมือกันท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์  
เพ่ือยกระดับการผลิตสู่การผลิตบนฐานนวัตกรรม (อก. ศธ. และ วท.) 

๑.๓) ด้านการท่องเที่ยว 

(๑) การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย อาทิ พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้น 
(กก. สตช. และ มท.)  

(๒) การสร้ า งความเชื่ อมั่ นและภาพลักษณ์ด้ านการ
ท่องเที่ยว โดยเร่งรัดด าเนินมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศ รวมทั้งด าเนินการประชาสัมพันธ์แผนการตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ   
(กก. และ ททท.) 

(๓) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างแบรนด์
และเอกลักษณ์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด พัฒนายกระดับทักษะของบุคลากรการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว 
(กก. พณ. และ ททท.)  

(๔) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
ที่เสื่อมโทรม โดยให้ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และ
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กก. ทส. ททท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

(๕) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเร่งรัด 
การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้ครบทุกกลุ่ม และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการบริหาร  
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ (กก.) 

(๖) ทบทวนบทบาทภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาโดยการปรับโครงสร้างแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาออกจากกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
ในการก าหนดนโยบายในแต่ละด้าน (กก.) 

(๗) บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ
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ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพ่ือให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความรวดเร็ว  
ในการปฏิบัติงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน (กก. และ นร.) 

๑.๔) ด้านพัฒนาแรงงาน 

(๑) เร่งผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพ่ือให้มีระบบก ากับดูแลการประกอบอาชีพหรือต าแหน่งที่จะเป็น
อันตราย รวมทั้งการให้ความคุ้มครองปลอดภัยสาธารณะจากการท างาน (รง.) 

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานในภาพรวมและรายสาขาที่มีความส าคัญของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับกับการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของ  
สถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่และประเทศในอนาคต (รง.) 

(๓) เร่งรัดการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้ครบทุกสาขาอาชีพ 
โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (นร.) 

๑.๕) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) ขยายการ เชื่ อมโยงระหว่ า งภาคการศึ กษาและ
อุตสาหกรรม (University-Industry Linkages) ในการผลิตบุคลากรที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับ 
การท างานจริงในสถานประกอบการ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์บุคลากรวิจัยภาครัฐให้ไปท างานในภาคอุตสาหกรรม 
(วท. ศธ. อก. และ คอบช.) 

(๒) ปรับกลไกการท างานด้านการว ิจ ัย  โดย ๖ ส. วช. 
ร่วมกันปรับปรุงบทบาทคณะกรรมการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ของการวิจัย (ชุดเดิม) ให้เป็นคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีรองรับ เพื ่อให้มีแนวทาง  
การด าเนินงานที่ชัดเจน (วท. และ คอบช.)  

(๓) ส่งเสริมการกระจาย วทน. ไปสู่พ้ืนที่/ท้องถิ่น/ชุมชน 
โดยผลักดันให้เกิดระบบและกลไกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแผนปฏิบัติการที่มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจ าปีของ อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย วทน. เพ่ือสร้าง
สังคมท่ีใช้สติปัญญาในการด ารงชีพและสร้างรายได้ โดยมอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต่าง ๆ (วท. และ คอบช.) 

(๔) เพ่ิมระบบการมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล  
โดยด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ในการให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
และจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (วท. และ คอบช.) 
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(๕) ผลักดันให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่ได้มี
การพัฒนาขึ้นไปใช้ในวงกว้างและจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมและกระจายทั่วทุกพ้ืนที่  (วท. ศธ. 
ทก. และ คอบช.) 

(๖) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยวางแผนผลิต
ก าลังคนอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาในสาขาที่ขาดแคลนและการพัฒนาในอนาคต 
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัยโดยการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้ชัดเจน (วท. อก. 
และ ศธ.) 

(๗) ส่งเสริมให้มีโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่
ของประเทศ ในสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านอาหาร พลังงาน อุตสาหกรรมการแพทย์และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้งการลงทุนเองและส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
(R&D Centers) ขึ้นในประเทศไทย (วท. และ คอบช.) 

(๘) ปรับโครงสร้างและบทบาทของ ๖ส. วช. โดยแยก
บทบาทระหว่างการเป็น Policy Office, Funding Agencies, Research Unit, Implementing Agencies 
พร้อมทั้งปรับบทบาทของหน่วยงานวิจัยหลักและหน่วยงานสนับสนุน โดย (๘.๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าในการผลักดันและ
ขับเคลื่อน วทน. ระดับประเทศ ในคณะกรรมการระดับชาติ ๒ ชุด (ชุดที่มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการท า
หน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุดที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเป็นกรรมการท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา วทน. ) (๘.๒) 
โอน สวทน. ซึ่งปัจจุบันสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสังกัดส านักนายรัฐมนตรีเพ่ือให้สามารถ
ประสานงานกับทุกกระทรวงได้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยยังคงเชื่อมโยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักในการสนับสนุนคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด (๘.๓) ปรับปรุงระบบ
งบประมาณทางด้าน วทน. ของประเทศ จัดท าแผนยุทธศาสตร์งบประมาณ วทน. ของชาติ ระยะ ๕ ปี เป็นกลไก
รองรับการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติด้าน วทน. ระยะ ๑๐ ปี ให้เกิดความต่อเนื่อง (๘.๓) ก าหนดให้
นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  (Innovation 
Economy) (วท. และ คอบช.) และ (๘.๔) ปรับหน่วยงานที่ให้นโยบาย เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็น Think Tank  
เป็นที่รวมของบุคลากรที่มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ และแยกบทบาทเรื่องการจัดสรรงบประมาณวิจัยออกไป 
ปรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นทั้งหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและด าเนินการวิจัย โดยแยก/ปรับลดบทบาทดังกล่าว 
เพ่ือแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับหน่วยงานวิจัยหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจัดส รร 
การด าเนินงานระหว่างกันให้ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นการวิจัยพัฒนาไปจนถึงกระบวนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และสร้างความชัดเจนทั้งทางด้านหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รายละเอียดกิจกรรม 
และแผนการใช้งบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนงานวิจัยชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
ด้านงบประมาณสนับสนุนยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์/Match 
Maker/หาพันธมิตรท านวัตกรรม อาทิ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เข้ามาช่วยผลักดันงานวิจัยสู่  
เชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งข้ึน (วท. และ คอบช.) 
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๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๖.๓.๓ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน ได้แก่  
การปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้าและการลงทุน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) ด้านระบบรัฐวิสาหกิจ 

(๑) สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลโดยการเผยแพร่รายงานการติดตามประเมินผล 
สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ การยกระดับ 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล การมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด (กค.) 

(๒) ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจให้สามารถสะท้อนบทบาทภารกิจ  
และหน้าที่หลักที่ด าเนินการได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน เร่งแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่มีผล
การด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนฟ้ืนฟูที่มีเป้าหมาย และวิธีด าเนินการที่ชัดเจนเหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งและพิจารณาความจ าเป็นของการคงสถานะรัฐวิสาหกิจในธุรกิจที่ภาคเอกชนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีศักยภาพแล้ว หรือรัฐวิสาหกิจเชิงสังคมที่พ่ึงพาการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก 
และไม่หวังผลก าไรจากการด าเนินการ (กค.) 

(๓) เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
โดยเร่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ให้สามารถใช้เป็นขอบเขตแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
สถานการณ์การผูกขาดจากภาครัฐไปสู่การผูกขาดโดยภาคเอกชน (กค.) 

(๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กรของรัฐวิสาหกิจ  ที่มุ่ง เน้น
ประสิทธิภาพและมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร การใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัย รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ (กค.) 

(๕) ปรับแก้ ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง  
เพ่ือสร้างกลไกการบริหารและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับแก้ไขกฎหมายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการลงทุนและด้านธุรกิจที่สอดคล้องรองรับต่อ  



๒๑ 
 

 

ทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจ ากัด 
(บมจ.) ให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานมากขึ้นและสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ทันต่อสถานการณ์ (กค.) 

๑.๒) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดยแยกบทบาท 
ด้านการก ากับดูแลออกจากการให้บริการอย่างชัดเจน จัดตั้งองค์กรก ากับดูแลด้านการขนส่งทั้งระบบ  
(รถโดยสารสาธารณะ ระบบราง การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ า) และองค์กรก ากับดูแลด้านประปา 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ โครงสร้างอัตราค่าบริการที่ สะท้อนต้นทุนการด าเนินงาน  
โดยพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเป็นเอกเทศ (คค. และ มท.) 

(๒) จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพ่ือท าหน้าที่ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษาทางรถไฟ และปฏิรูปโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เหลือเพียงการบริการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ในสถานีต่าง ๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและซ่อมบ ารุงระบบราง
ภายในประเทศ (คค.) 

(๓) การปรับปรุงข้อกฎหมาย ได้แก่ (๓.๑) แก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานตามภารกิจและการหารายได้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยขยาย
ขอบเขตการใช้พ้ืนที่ที่ได้เวนคืนภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สามารถพัฒนา
เชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง เพ่ือลดอุปสรรคต่อ  
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการหารายได้ที่มิใช่รายได้หลักเพ่ิมเติม (๓.๒) การพิจารณาร่างกฎหมาย 
เพ่ือจัดตั้งกองทุนที่ระดมทุนจากส่วนแบ่งค่าภาษีที่เพ่ิมขึ้นจากมูลค่าที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (๓.๓) การยกร่างกฎหมาย 
เพ่ือการก าหนดบทลงโทษกรณีมีผู้ท าลายทรัพย์สินของภาครัฐตามแนวสายทางรถไฟ และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
เมื่อมีการเตือนสัญญาณจราจรทางรถไฟ 

๑.๓) ด้านการค้าและการลงทุน 

(๑) แก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณี
การค้าระหว่างประเทศ เช่น ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนทางศุลกากรในการอ านวย 
ความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... .(ว่าด้วยการอนุวัติการให้
เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามแดน ร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น (คค. กค. และ พณ.) 

(๒) จัดท ายุทธศาสตร์ประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน และจัดท ายุทธศาสตร์การค้ากับประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย โดยให้มีแผนงานต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไป
ตามคณะรัฐบาล (พณ. และ กต.) 



๒๒ 
 

 

(๓) เร่งรัดการเจรจา FTA ที่คงค้าง และสร้างความร่วมมือ
ในการอ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า
เสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและ
เผยแพร่เกี่ยวกับความตกลงทางการค้าฉบับต่าง ๆ รวมถึงโอกาสและประโยชน์หรือผลกระทบที่ได้รับจาก 
ความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความตกลงการค้าเสรี ตลาดการค้าใหม่ที่มีศักยภาพ และประเด็น
ทางการค้าใหม ่ๆ (พณ. และ กต.) 

(๔) เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบ National Single Window 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ครบทั้ง ๓๕ หน่วยงานและเชื่อมโยงไปยังภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ภาคเอกชนสามารถท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐได้แบบไร้เอกสารและลดต้นทุนการด าเนินงาน 
อีกท้ังจะสามารถติดตามผลได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน นอกจากนี้ ควรค านึงถึงการพัฒนามาตรฐานข้อมูล
ของประเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กค. ทก. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

(๕) ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ในสินค้าและบริการ และน ามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิต รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการคลัง ร่วมกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและ
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าและบริการผ่านกลไกการสนับสนุนทางด้านวิชาการและ
การเงิน รวมทั้งการเพ่ิมแรงจูงใจโดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ (พณ. วท. อก. และ กค.) 

(๖) ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยก าหนด
เงื่อนไขในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งมาตรการส่งเสริม  
การลงทุนให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น  
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลังคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายและก าหนดสิทธิประโยชน์  
ทางภาษีและมาตรการอ านวยความสะดวกที่มิใช่ภาษี อาทิ การให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนและมาตรฐานสินค้า 
(นร. อก. และ พณ.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๒.๑) ด้านระบบรัฐวิสาหกิจ 

-ไม่มี- 

๒.๒) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-ไม่มี- 

 



๒๓ 
 

 

๒.๓) ด้านการค้าและการลงทุน 

-ไม่มี- 

๒.๗ การปฏิรูปด้านพลังงาน 
๒.๗.๑ หลักการและเหตุผล การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศที่ผ่านมามีการพัฒนา 

อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และค่อนข้างมีความรัดกุมในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสนใจและ
เตรียมความพร้อม ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต (๒) การสร้างความเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย (๓) การสร้างความโปร่งใสของระบบและกระบวนการ (๔) การเพ่ิมความเป็นมืออาชีพ (๕) การตรวจสอบ
ได้จากทุกภาคส่วน และ (๖) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๗.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ประกอบด้วย (๑) การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการ โดยเน้นประเด็นการส ารวจ จัดหา และผลิตพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน (๒) การพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเน้น
ประเด็นการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จากทุกภาคส่วน (๓) โครงสร้างราคาพลังงาน โดยเน้นการปรับราคาด้านพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  
เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกตลาด ตลอดจนปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการแทรกแซงราคาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (๔) การอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นการขับเคลื่อนแผนที่มีอยู่ ไปสู่การปฏิบัติในทุกสาขา 
อย่างจริงจัง และ (๕) โครงสร้าง กลไก และการก ากับดูแล โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านพลังงาน อาทิ ด้านนโยบาย ด้านการก ากับดูแล ด้านการผลิต ด้านระบบส่ง และด้านระบบจ าหน่าย เป็นต้น 

๒.๗.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

(๑) ทบทวนรูปแบบสัมปทานที่มี อยู่  และหาข้อยุติ เกี่ ยวกับ 
การด าเนินงานด้านการส ารวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ และพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม โดยเน้นความเป็นธรรม 
โปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขัน (พน.) 

(๒) ก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท ตลอดจนศักยภาพของพ้ืนที่ในการรองรับโครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 
อย่างละเอียดและประกาศให้ทุกภาคส่วนรับทราบ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
ให้ครอบคลุมมิติความต้องการพลังงานไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค (พน.) 

(๓) ก าหนดมาตรการจูงใจให้กับเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพ่ือก าหนดกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับศักยภาพในพ้ืนที่ (พน. กค. และ อก.) 

 



๒๔ 
 

 

๑.๒) การพัฒนาพลังงานทดแทน 

(๑) ควรปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ มาตรการสนับสนุน กลไก
การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าที่ลดการใช้ดุลยพินิจ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภท และสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย สามารถสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน/ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (พน.) 

(๒) ควรก าหนดเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทในแตล่ะพ้ืนที่อย่างละเอียดรอบคอบและประกาศให้ทุกภาคส่วนรับทราบ ตลอดจนวางแผน
โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ประกาศด้วย (พน.) 

๑.๓) โครงสร้างราคาพลังงาน 

(๑) ควรจัดท าแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน
ต้นทุนที่เป็นธรรมโดยหารือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดความยอมรับแนวทางตามที่
กระทรวงพลังงานจะด าเนินการต่อไป (พน.) 

(๒) ควรทบทวนโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง  ๆ  
ให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการยอมรับจากสาธารณชน อาทิ ภาษีสรรพสามิต อัตราเงินน าส่งเข้ากองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง (พน.) 

(๓) ก าหนดความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดหาพลังงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่สะท้อนต้นทุน 
การผลิตและการส่งไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งจะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ของตนเอง 
(พน.) 

๑.๔) การอนุรักษ์พลังงาน 

(๑) ทบทวนรูปแบบการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี โดยเสนอแนวทางการด าเนินการ ตลอดจน
การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (พน.) 

(๒) วางแผนรูปแบบการขนส่งสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการรถยนต์ตามประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง อาทิ มาตรการส่งเสริมการเปลี่ยนรถยนต์เมื่ออายุการใช้งาน
ถึงระดับหนึ่ง มาตรการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุเกิน ๗ ปี อย่างเคร่งครัด และก าหนดอัตราภาษีรถยนต์แบบ
อัตราก้าวหน้าตามจ านวนปี การใช้งาน รวมทั้งการก าหนดมาตรการส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การก าหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในสาขาขนส่งเป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน (พน. คค. กค. และ อก.) 

๑.๕) โครงสร้าง กลไก และการก ากับดูแล 

(๑) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาพลังงานให้มีเอกภาพ  
โดยเร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ก าหนดให้โอนย้ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



๒๕ 
 

 

และการไฟฟ้านครหลวงมาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน เพ่ือให้โครงสร้าง กลไก และการก ากับ
ดูแลด้านพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พน. และ มท.) 

(๒) ปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีเอกภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยประเมินและทบทวนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ผ่านมา  
(พน. และ มท.) 

(๓) ปรับระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  
โดยควรมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แทนการอนุญาตให้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการซื้อขายไฟฟ้า และเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการติดตามการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างเป็น
ระบบทั้งในเชิงปริมาณการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบการวาง
แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (พน.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๘ การปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒.๘.๑ การปฏิรูปด้านสาธารณสุข  

๑) หลักการและเหตุผล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข ต้องเป็นการปฏิรูปทั้งระบบ
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้านระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ทั้งเรื่องก าลังคน การเงินการคลัง ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และระบบข้อมูลสุขภาพ เพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายสูงสุด คือการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านบริหารจัดการและการเลือกใช้มาตรการที่คุ้มค่าในการ
ด าเนินการ 

๒) ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ประกอบด้วย (๑) ปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ (๒) การยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (๓) การปรับ
ระบบการบริหารจัดการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และ (๔) การพัฒนาระบบการเงินการคลังและ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

(๑) จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการร่วมกันทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ของสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละ เขต
สุขภาพ (สธ กห. สตช. โรงเรียนแพทย์ และ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน) 



๒๖ 
 

 

(๒) จัดท าแผนบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบ โดยมี
แผนการผลิตและกระจายบุคลากรที่สอดคล้องกับการจัดระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ ก าหนดกรอบอัตรา
ก าลังคนที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ปรับปรุงระบบการจ้างงานที่มีความหลากหลาย จัดท าระบบความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพแก่บุคลากรทุกระดับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร (สธ. กพ. และ โรงเรียนแพทย์) 

(๓) ก าหนดบทบาทและขอบเขตในการด าเนินการจัดระบบบริการ
สุขภาพระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการให้ชัดเจน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันในการด าเนินการ 
(สธ. และ สปสช.) 

(๔) จัดท ามาตรฐานข้อมูลและรหัสกลางที่สามารถเชื่อมโยงกัน
ระหว่างระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ กองทุน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระบบ (สปสช. สธ. กค. รง. กห. และ โรงเรียนแพทย์) 

(๕) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence 
Center) ในภาพรวมของประเทศช่วงระยะ ๕-๑๐ ปี ที่เป็นเครือข่ายของสถานบริการทุกสังกัดทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การเงินการคลัง และ
กลไกการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพ  (สธ. กห. กทม. โรงเรียนแพทย์ และ สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน) 

(๖) จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และจัดท าระบบการบริหารจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ (สธ. รง. และ มท.) 

๓.๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

(๑) พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ โดยให้มีการร่วมจ่าย
บริการสุขภาพระหว่างรัฐและผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะท่ีเหมาะสม อาทิ การตั้งกองทุนออมทรัพย์เพ่ือสุขภาพโดย
ให้ประชาชนจ่ายสมทบเข้ากองทุน การร่วมจ่ายของผู้รับบริการที่เป็นการจ่ายแบบล่วงหน้า (Pre-payment) และ
การให้ผู้ป่วยรับภาระค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกก่อนแล้วให้รัฐเป็นผู้รับภาระในส่วนที่เกิน (Deductible) เพ่ือให้มี
การควบคุมระดับค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

(๒) ถ่ายโอนภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับ
ปฐมภูมิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีการปรับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระเบียบเงิน
บ ารุงของ อปท. ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ การก าหนดค่าตอบแทนของบุคลากร
รวมทั้งการวางระบบและโครงสร้างการบริหารที่รองรับการถ่ายโอนให้ชัดเจน และการบริหารจัดการเรื่องต าแหน่ง 

(๓) ปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่มีความยุ่งยากและลดความซ้ าซ้อนกับกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐอื่น ๆ  
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๒.๘.๒ การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑) หลักการและเหตุผล ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจาก
การเพ่ิมข้ึนของประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งขยายการเจริญเติบโตและแข่งขันทางด้านการค้าการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าศักยภาพ และส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนั้น การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้กระจายไปยังคนกลุ่มต่าง  ๆ อย่างเป็นธรรม เนื่องจากการบริหารจัดการ 
ยังมีจุดอ่อน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม จนท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ประกอบกับเครื่องมือ
ทางนโยบาย กฎ ระเบียบ กฎหมาย หลายฉบับล้าสมัย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจและ
วิถีชีวิตได้ ในขณะที่การจัดการมลพิษ ทั้งขยะ ของเสียอันตราย สารเคมีและวัตถุอันตรายยังไม่สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อ
การบริหารจัดการของภาครัฐ 

๒) ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป จ าเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้ า การจัดการมลพิษ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง ลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต กระจายอ านาจการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่น ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการทุจริตและ 
การแทรกแซงจากการเมือง 

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการไดเ้อง 

(๑) ทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและป่าต้นน้ า และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ 
อย่างบูรณาการ (ทส. กห. มท. ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

(๒) ทรัพยากรที่ดิน เร่งรัดการด าเนินงานของกลไกการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ การแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินของรัฐ การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ (Clearing 
House) อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการถือครองที่ดินให้สามารถติดตามตรวจสอบและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนได้ทั้งท่ีดินของรัฐและเอกชน รวมทั้งจัดให้มีกลไกควบคุมการถือครองที่ดิน เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ (ทส. กษ. มท. กค. นร. สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง)  

(๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  รั ฐบาลควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา หรือพิจารณายกเลิกโครงการพัฒนาที่ท าลายระบบนิเวศและแหล่งอาหาร และส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง). 

(๔) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุงนโยบาย 
มาตรการ  กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพที่เกิดประโยชน์
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สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งก าหนดมาตรการในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

(๕) ทรัพยากรน้ าและการบริหารจัดการน้ า เสนอกฏหมาย ๓ ฉบับ 
ได้แก่ (๑) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ....  เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรน้ าของประเทศทั้งระบบเป็นไปอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระดับลุ่มน้ าและระดับประเทศ  
(๒) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง การอุปโภค บริโภค รวมไปถึงการจัดสรรน้ าอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีองค์กรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในทุกระดับ และ (๓) ร่างพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการประปาเอกชน พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ทส. กษ. และ มท.) 

(๖) ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย ปรับปรุง
ระบบการคัดแยกขยะจากต้นทางตาม Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย ที่ คสช. ได้อนุมัติไปแล้ว 
โดยให้สถานที่ราชการเป็นต้นแบบในการลดและแยกขยะ ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลดและน าของ
เสียมาใช้ประโยชน์ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยกประเภทขยะหรือการออกมาตรการจูงใจในการแยก
ขยะ การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เร่งด าเนินการก าจัดขยะตกค้าง
สะสมในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือจัดการขยะในเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจต้นทาง 
(ผู้ขายขยะรีไซเคิล) ธุรกิจกลางทาง (ธุรกิจรับซื้อ - ขาย และคัดแยกขยะรีไซเคิล) จนถึงธุรกิจปลายทาง (ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล) (ทส. มท. อก. สธ. พน. ศธ. วท. กค. และ กษ.)  

(๗) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี พัฒนาฐานข้อมูล
สารเคมีให้เชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสารเคมี อาทิ 
ระบบประกันอุบัติภัย รวมถึงมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบสุขภาพ (EHIA) และการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) โดยบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยง
อันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ลดการใช้
สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรม ควบคุมให้มีการบ าบัดและก าจัด
สารเคมีและกากของเสียอันตรายอย่างถูกต้องและป้องกันการลักลอบทิ้ง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในภาคสาธารณสุขและผู้บริโภค ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ลดการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง (สธ. กษ. อก. และ ทส. ร่วมกับภาคเอกชน) 

(๘) ปรับปรุงเครื่องมือในการตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยเริ่มต้นน าเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในระดับนโยบายมาใช้ ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิด
จากนโยบาย แผนงานของรัฐ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินนโยบายหรือแผนงานนั้น ๆ รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก 
เพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกัน และลดผลกระทบ รวมทั้งการชดเชยด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการใช้
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ระบบ EIA, EHIA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการเท่านั้น โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันก าหนดประเภทของแผนหรือ
ยุทธศาสตร์รายสาขาที่มีความส าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงที่จะต้องจัดท า  SEA ต่อไป (ทส. และ 
สศช. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

๓.๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

(๑) ปฏิ รู ปโครงสร้ า งและระบบการ วิ เคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) โดยแยกเจ้าของโครงการออกจากการเป็นผู้จัดท า EIA ซึ่งควรเป็น 
บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการ (Third Party) โดยเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การจัดท า EIA และควรมีการก าหนดอายุ EIA ที่มีการอนุมัติแล้ว หากยังไม่ด าเนินการภายในเวลาก าหนด ควรมี
การจัดท า EIA ใหม่ และ EIA ต้องมีผลต่อการตัดสินใจยุติโครงการนั้น ๆ หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ทั้งนี้ 
การปฏิรูปดังกล่าว ควรพิจารณาบนพื้นฐานของการไม่ก่ออุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย 

(๒) ปฏิรูประบบภาษีสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงการคลังควรเร่ง
ผลักดัน พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ  

(๓) ปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องสิทธิของประชาชน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้มาตรการ SEA เป็นต้น และผลักดันร่างกฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ. 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ร.บ. องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พ.ร.บ. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศซึ่งมีการยกร่างไว้แล้วโดยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อ 
การพัฒนา โดยก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการมีส่วนร่วม และสัดส่วนของภาคประชาชนในคณะกรรมการ/
กลไกการตัดสินใจต่าง ๆ ตลอดจนจัดตั้ งศาลพิเศษส าหรับพิจารณาคดีว่าด้วยความผิดที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นการเฉพาะจัดตั้งศาลพิเศษส าหรับพิจารณาคดีว่าด้วยความผิดที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึนมาเป็นการเฉพาะ 

(๔) สิทธิด้านการใช้น้ าและการบริหารจัดการน้ าเพื่อความยั่งยืน 
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ได้แก่  

- การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการจัดท าแผนการจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน การสร้างกติกา และกระบวนการที่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ า 
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- การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยแท้จริง การร่วมกันอนุรักษ์ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรน้ า รวมทั้งสิทธิด้านการใช้น้ าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการชดเชยบนหลักผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย  

(๕) การผลักดันการจัดตั้งองค์กรอิสระต่าง ๆ เพ่ือให้มีบทบาท 
ในการตรวจสอบถ่วงดุลการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

๒.๙ การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน 
๒.๙.๑ หลักการและเหตุผล ที่ผ่านมาการสื่อสารมวลชนมีปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑) การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นสาเหตุส าคัญของ
การเกิดปัญหาต่าง ๆ ในวงการวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น น าเสนอเนื้อหาที่บิดเบือนโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือ
น าเสนอเนื้อหาที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนายทุนหรือมุ่งผลก าไรทางธุรกิจ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อคน 
ในสังคม โดยเฉพาะการน าเสนอละครซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม มักแฝงความรุนแรงหรือแบบอย่างที่ไม่ดี 

๒) การแทรกแซงสื่อโดยการเมือง และกลุ่มทุนต่าง ๆ ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการ
บิดเบือนหรือสร้างกระแสเพ่ือหวังประโยชน์ของตนเป็นหลัก 

๓) การขาดองค์กรที่คอยตรวจสอบสื่อ และการไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้
บังคับลงโทษสื่อมวลชนที่ท าผิดจรรยาบรรณ เป็นเหตุให้สื่อมวลชนยังคงละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
วิชาชีพที่ดี และขาดความรับผิดชอบต่อสังคม  

๔) การขาดการก ากับดูแลสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอย่างเป็นระบบ  
ในโลกยุคดิจิตอลที่สื่อสังคมออนไลน์สามารถส่งต่อข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและกระจายออกไปในวงกว้าง เช่น 
Facebook Twitter และ Youtube เป็นต้น ผู้รับสารจึงเข้าไปมีบาทบาทเป็นผู้ส่งสารในสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพ้ืนที่
แห่งเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตที่อาจมีการเสริมแต่งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่กระจายออกไป ท าให้ข้อมูลมี 
การบิดเบือน 

๕) การขาดการส่งเสริม/สนับสนุนสื่ออย่างจริงจังในการน าเสนอรายการที่ เป็น
ประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม จึงท าให้ขาดแคลนรายการหรือการน าเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความสามัคคี ที่จะช่วยส่งเสริมและกล่อมเกลาจิตใจให้คนดูได้รู้จักคิด พัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น 

๖) การขาดการส่งเสริม/สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบสื่อ ทั้งที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุด จึงท าให้ประชาชนขาดความเข้าใจและไม่เห็น
ความส าคัญของผลกระทบที่เกิดจากสื่อ  

๗) การขาดการสร้างเสริมศักยภาพประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อ ในโลกยุคดิจิตอลท าให้
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองความเหมาะสม หลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว จนผู้รับสารหรือ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจหรือรู้เท่าทันภัยของสื่อ อาจหลงเชื่อได้โดยง่าย  
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๒.๙.๒ ประเด็นส าคัญท่ีต้องปฏิรูป ประกอบด้วย  

๑) การก ากับให้สื่อมวลชนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๒) การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน 

๓) การจัดตั้งองค์กรตรวจสอบสื่อ และพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ก าหนด
บทลงโทษสื่อมวลชนที่ท าผิดจรรยาบรรณ  

๔) การปรับปรุง/พัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

๕) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมให้สื่อมวลชนรวมทั้งภาคประชาชน จัดท ารายการ
ที่น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม 

๖) การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ก ากับดูแล และ
ตรวจสอบสื่อสารมวลชน 

๗) การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อ  

๒.๙.๓ ข้อเสนอแนวทางปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

๑.๑) สร้ า งกล ไก  ๓  ฝ่ า ย  ได้ แก่  ภ าคสื่ อมวลชน  ภาครั ฐ  และ 
ภาคประชาชนให้ก ากับดูแลสื่อสารมวลชนทุกประเภทให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดย
พัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบให้กลไกดังกล่าวเป็นอิสระจากการเมืองภายใต้ขอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมาย และ  
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลจัดระเบียบสื่อมวลชน ตลอดจนก าหนดบทลงโทษสื่อมวลชนที่ท าผิดจรรยาบรรณ (สลน.) 

๑.๒) พัฒนาหน่วยงานด้านสื่อมวลชนภาครัฐ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงและ
สื่อโทรทัศน์ให้เป็นที่นิยมของประชน รวมทั้งปลูกฝังหรือสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนน าเสนอประเด็น 
การพัฒนาประเทศท่ีเป็นวาระแห่งชาติหรือแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ (นร. และ กสทช.) 

๑.๓) จัดโครงการส่งเสริมสื่อมวลชน สื่อชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยกย่องและส่งเสริมสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และระวังสื่อในสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อ (นร. และ กสทช.) 

๑.๔) ก าหนดหรือส่งเสริมให้สื่อมวลชนทุกแขนงเปิดพื้นที่ส าหรับ 
การเสนอข่าวสารของภาคประชาชน และมีช่วงเวลาที่น าเสนอข่าวสารที่เป็นสาระด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนผู้บริโภคสื่อ (กสทช.) 

๑.๕) พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
อาทิ หลักสูตร “ความรู้เท่าทันสื่อ” บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงจัดสรรทุนการศึกษาด้านสื่อมวลชนแก่เยาวชน และสื่อมวลชน เพ่ือให้มีสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ 
(ศธ. สพฐ. และ สกอ.) 
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๑.๖) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

(๑) ทบทวนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริม
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน แก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อสารมวลชน และควบคุมสื่อมวลชนให้ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมขององค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน  

(๒) ปรับปรุง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอ
สัมปทานประกอบ และไม่ใช้เกณฑ์การยื่นข้อเสนอด้วยจ านวนเงินเป็นตัวตั้ง เพ่ือให้สื่อมวลชนที่มีคุณภาพสามารถ
เข้ามาร่วมแข่งขันการประมูลได้ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่ควร
เพ่ิมสิทธิให้แก่ผู้ประกอบการในการถือครองธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากจะท าให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจ  

(๓) พัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ
สื่อมวลชนทุกประเภท ต้องสังกัดองค์กรวิชาชีพ เพ่ือให้องค์กรวิชาชีพดังกล่าว ก ากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
การท างานของสื่อมวลชนด้วยกันเอง รวมทั้งมีช่วงเวลาน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมที่ดี โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  

(๔) พัฒนากฎหมายที่ เกี่ยวกับสื่อดิจิตอล เ พ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถน าไปก ากับดูแลสื่อออนไลน์รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การบิดเบือนข่าวสารหรือสร้างความแตกแยก และแพร่กระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๑๐ การปฏิรูปด้านสังคม 
๒.๑๐.๑ หลักการและเหตุผล สถานการณ์ด้านสังคมของไทยยังมีปัญหาในหลายด้าน 

ประกอบด้วย ด้านความเหลื่อมล้ า ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านรายได้ การถือครองที่ดิน การเข้าถึง
บริการพื้นฐานของรัฐ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม ด้านสวัสดิการที่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กปฐมวัยที่มาจากครอบครัวยากจน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ยังมีความเปราะบาง 
ด้านการเงินและสุขภาพ ด้านคุณภาพชีวิตแรงงานซึ่งยังไม่มีความปลอดภัยเทียบเท่าตามมาตรฐานสากล และยังมี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งยังขาดหลักประกันความมั่นคงทางรายได้ และด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬายังให้ความส าคัญกับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าการพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน 
ท าให้ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการด้านกีฬามีการ
ด าเนินการแบบแยกส่วน โดยเน้นพัฒนาศักยภาพในการจัดการแข่งขันมากกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา  
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรกีฬาอาชีพยังไม่มีการบริหารจัดการในรูปแบบธุรกิจการกีฬา  



๓๓ 
 

 

๒.๑๐.๒ ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูปด้านสังคม ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมไทย  การจัดระบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสและแรงงานนอกระบบ  การยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงาน และการพัฒนาการกีฬา 

๒.๑๐.๓ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการไดเ้อง 

๑.๑) เร่ งผลักดัน พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๔  
สู่การบังคับใช้ โดยให้บูรณาการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการกับกองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะในส่วนของ
สิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความเป็นเอกภาพ
และไม่ให้เกิดภาระงบประมาณที่ซ้ าซ้อนและไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มอ่ืน (กค. และ รง.) 

๑.๒) เร่งรัดการด าเนินการจัดสรรที่ดินของรัฐให้กับผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
เกษตรกรรายย่อยฐานะยากจนเพ่ือใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิ ต ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม (ทส. มท. และ กค.) 

๑.๓) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ทั้งด้านการศึกษา 
และการสาธารณสุข (ศธ. และ สธ.)  

๑.๔) ส ารวจและจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
พร้อมจัดสวัสดิการพื้นฐานและให้การสงเคราะห์ (พม.) 

๑.๕) เ ร่ ง ผลั ก ดั น ร่ า งพร ะ ร าชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง ส ถ า บั นส่ ง เ ส ริ ม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... โดยเร็ว เพ่ือจัดตั้ง
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งออกกฎหมายลูกท่ีเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยให้ครบถ้วน (รง. และ ยธ.) 

๑.๖) เร่งรัดการด าเนินการตรวจสอบและคุ้มครองแรงงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้แรงงานได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและการคุ้มครองต่าง ๆ ตามสิทธิของแรงงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด (รง.) 

๑.๗) ส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานต่าง ๆ  
เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ  
(รง. สธ. ศธ. สตช. มท. และ พม.) 

๑.๘) พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยให้ผสมผสานกับ
รูปแบบการบริการด้านสุขภาพอนามัยในสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นแบบองค์รวม ทั้งเรื่องการให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในการประกอบ



๓๔ 
 

 

กิจวัตรประจ าวันมากขึ้น การจัดท ารูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเพ่ือลดโรค (กก. สธ. ศธ. 
และ มท.) 

๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๑๑ การปฏิรูปด้านอื่น ๆ  
๒.๑๑.๑ การปฏิรูปด้านการเกษตร 

๑) หลักการและเหตุผล ภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาทั้งด้านเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร และการบริหารงานภาครัฐ โดยเกษตรกรเริ่มมีอายุมากขึ้น  
มีปัญหาการสืบทอดอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ประสิทธิภาพของการประกันภัยพืชผลยังไม่ได้รับการยอมรับ และ  
ขาดสวัสดิการที่ดี สถาบันเกษตรกรยังมีปัญหาด้านความเชื่อถือและมีบทบาทจ ากัด ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะการชลประทานยังไม่เพียงพอ การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพในหลายด้าน 

๒) ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ควรให้ความส าคัญในด้าน (๑) การพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (๒) การพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร (๓) การพัฒนาทรัพยากร
การเกษตรและโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศเพ่ือช่วยยกระดับรายได้ และชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

(๑) การพัฒนาเกษตรกร โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
การสร้างระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรแบบกลุ่มการผลิตในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร และขยายผลให้
ครอบคลุมภัยพิบัติและผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้น การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราด เปรื่อง (Smart 
farmer) การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร และการผลักดันให้มีการสร้างและออกกฎหมายระบบ
สวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานด้านการเกษตร ให้ได้รับการประกันสังคมครอบคลุมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
โดยเกษตรกร ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการเกษตร และภาครัฐ มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเกษตรกร 
(กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น พณ. อก. กค. ศธ. 
วท. รง. สถาบันการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น) 

(๒) การพัฒนาสถาบันเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร 
เพ่ิมบทบาทในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ตลอดห่วงโซ่อุปทานและสร้างเครือข่ายการผลิต
ระหว่างสถาบันเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สร้างอ านาจ การต่อรอง และลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต  
ทางการเกษตร รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสหกรณ์ในแต่ละ
ประเภท และการทบทวนข้อกฎหมายเกี่ยวกับสมาชิกสมทบเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ 
นักเรียน/นักศึกษา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่ งเสริม



๓๕ 
 

 

ขบวนการสหกรณ์ โดยค านึงถึงหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาให้ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้อง เช่น กค. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) 

(๓) การพัฒนาสินค้าเกษตร ทั้งในด้านการผลิต การตลาดและ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยการปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ด้วยการจัดท าเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) การกระจายการผลิตตลอดปี โดยการ 
วางแผนการผลิตนอกฤดูในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ผ่านสถาบันเกษตรกร การลดต้นทุน 
การผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในชุมชน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาการแปรรูปขั้นกลางและสูงให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้ง
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลายน้ า การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การพัฒนาด้านการตลาด 
ทั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดชุมชนประจ าสัปดาห์/ตลาดสินค้าเกษตรเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งเพ่ิมการใช้ประโยชน์
จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การขยายผลการปรับระบบการผลิตการเกษตรไปสู่ระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น 
และจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนขยายผลการ
ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทเอกชนและ
เกษตรกรรายย่อยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันทั้งด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและความมั่นคงด้านวัตถุดิบแก่
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยให้ความส าคัญกับสถาบันและองค์กรเกษตรกร ในการเป็นคู่สัญญากับบริษัท และ
ก าหนดกลไกและมาตรการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ากับดูแลให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด าเนินงานร่วมกัน บนพ้ืนฐานของการแบ่งปันประโยชน์อย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม และ
การพิจารณา พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. .... ซึ่งจะมีผลต่อทั้ง
เกษตรกร ผู้ส่งออก และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ (กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. พณ. วท. วช. สกว. ทส. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา ศูนย์ปราชญ์ชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ผู้แทนภาคประชาชน เป็นต้น รวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
และ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น) 

(๔) การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการเกษตร โดยการพัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ์ท ากิน
ในที่ดิน การฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม การลดความเสี่ยงและรับมือกับภัยธรรมชาติ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร รวมทั้งการปรับปรุ งกฎหมายว่า
ด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเช่าที่ดินของเกษตรกรและพิจารณาแนวทางวิธีการ
ขายฝากท่ีดินการเกษตรในการน าที่ดินมาเป็นหลักประกันช าระหนี้ที่เหมาะสม รวมทั้งการเร่งรัดการพิจารณาออก
กฎหมายเพื่อคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้น าที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตร
ไปใช้เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือควบคุมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ (กษ. เป็น
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทส. มท. วท. ทก. นร.  พณ. 
อก. กค. คค. และ สคก.เป็นต้น) 

(๕) การบริหารจัดการภาครัฐ โดยต้องพัฒนาระบบการส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ งความต้องการของ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร โดยจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของรัฐให้เป็น   
Smart Officer การปรับโครงสร้างองค์กรในระดับกระทรวง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงาน ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่จะให้ความส าคัญกับการท างานเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนกฎหมายอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มี 
ความทันสมัย สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นหลักประกันคุ้มครองการผลิตและรายได้ของ
เกษตรกร (กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สคก. เป็นต้น) 

๓.๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

-ไม่มี- 

๒.๑๑.๒ การปฏิรูปด้านความม่ันคง 

๑) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างไร้พรมแดนได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความมั่นคงในหลายมิติ และมี  
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างซับซ้อน ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องมีความพร้อมในการ
เผชิญปัญหาด้านความมั่นคง ที่เปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม (Tradition Threat) เช่น การก่อการร้าย
และการใช้ก าลังทางทหาร เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non Tradition Threat) เช่น ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามจากการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มแผ่ขยายความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ปัญหาความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน ยังเป็นผลกระทบมาจากการขาด
ความพร้อมในการปฏิบัติงานการขาดการบูรณาการทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ในขณะที่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
ไม่มีการก าหนดแผนงานด้านความมั่นคง เนื่องจากข้อจ ากัดของบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายด้านความมั่นคง จึงส่งผลกระทบต่อการก าหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
ตลอดจนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารเหตุการณ์
วิกฤติที่จ าเป็นต้องระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน 

๒) ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป  ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบงาน 
ความมั่นคงทั้งการก าหนดนโยบาย การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณและเครื่องมือ รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักถึงบทบาทการการด าเนินการภายใต้นโยบายด้านความมั่นคง ตามอ านาจหน้าที่ และบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น การบริหารจัดการผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลการบริหารจัดการใน
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ภาวะวิกฤติ (๒) การบริหารจัดการชายแดน เพ่ือลดผลกระทบจากการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน 
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์และสินค้าผิดกฎหมาย รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

(๑) สนับสนุนการพัฒนากองทัพ ให้มีเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทันสมัย ปลอดภัยและเพียงพอกับก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการรักษา 
ความมั่นคง การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติงานสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในสถานการณ์
วิกฤติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ (กห.) 

(๒) ปรับปรุงแนวทางแก้ปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคง 
ทั้งระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าและผลักดันนโยบายความมั่นคงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเพ่ือใช้ในการก าหนดแผนงานของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ (กห. และ สมช.) 

(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายด้านความม่ันคง 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐและสร้างจิตส านึกในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ เช่น การดูแล 
ความปลอดภัยของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ
กลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non Tradition Threat) เช่น  
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามจาก
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กห. และ สมช.) 

(๔) ควรทบทวนการก าหนดบทลงโทษของกฎหมายต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันหลัก และการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ชาติ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ให้มีความเด็ดขาดและรุนแรงโดยครอบคลุมทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (กห. และ สมช.) 

๓.๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา  

-ไม่มี- 

๒.๑๑.๓ การปฏิรูปด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันศาสนาถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีการบิดเบือน ส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าใจในหลักธรรมค าสอนของศาสนาอย่างแท้จริง 
ขาดภูมิคุ้มกันในการน าหลักธรรมค าสั่งสอนของศาสนามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและกล่อมเกลาจิตใจคนให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณงามความดี ประกอบกับการด าเนินนโยบายด้านศาสนาของภาครัฐขาดการประสานงานและบูรณาการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ในขณะที่กระแส
โลกาภิวัตน์และความยืดหยุ่นเปิดกว้างของคนไทย ท าให้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยไม่มีการกลั่นกรอง 



๓๘ 
 

 

คัดเลือก และประยุกต์ให้เหมาะสมกับความเป็นไทย รวมถึงคนในชาติยังขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยมีอิทธิพลของสื่อบางส่วนที่น าเสนอศิลปวัฒนธรรมอย่างไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยมีการ
บิดเบือน เปลี่ยนแปลง หรือถูกครอบง า หรืออาจสูญหายไปจากสังคมไทย 

๒) ประเด็นส าคัญที่ต้องปฏิรูป ควรเน้นประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริม 
การน าหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต สร้างสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งสถาบันทางศาสนาให้เป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาจิตใจคนไทย 
(๒) การน าศิลปวัฒนธรรมไทยมาสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อการพัฒนาประเทศ โดยสร้างความโดดเด่นในวัฒนธรรม
และน ามาเชื่อมโยงเข้ากับด้านการบริการและการท่องเที่ยว เฝ้าระวังสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ดีไม่ให้  
สูญหายไปจากสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็น
ไทยให้เป็นหนึ่งเดียว และ (๓) จัดให้มีการสังคายนาในด้านศาสนธรรม ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนพิธี และ 
ด้านศาสนสถาน เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและหลักในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

๓) ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป 

๓.๑) ระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลสามารถด าเนินการได้เอง 

(๑) จัดระบบการเฝ้าระวังรักษาและคุ้มครองภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยมิให้ถูกลอกเลียนแบบ ฉกฉวยและละเมิดสิทธิ์ ด้วยการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย  
(วธ. ศธ. พม. และ พณ.)  

(๒) วางระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้วย
การคัดสรรคัดกรอง และถอดรหัสวัฒนธรรมไทยที่มีความโดดเด่นในแต่ละแขนง การจัดเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ที่มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์ร่วมกัน และน าไปพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น (วธ. กก. สธ. 
และ ศธ.) 

(๓) จัดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์หลากหลายรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีค่านิยมในการเข้าถึงแก่นแท้ของหลักธรรมน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม การสนับสนุนการสร้างรากฐานวัฒนธรรมไทยที่เข้มแข็ง การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ 
ประการ การเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติให้เข้าวัฒนธรรม  
ความเป็นอยู่ของคนไทย การถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและ 
คติความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนไทยทุกภูมิภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของ
คนในประชาคมอาเซียน (กสทช. วธ. และ กต.)  

(๔) ขยายผลต่อยอดการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทย เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นต้น (วธ. นร. และ. อปท.) 

(๕) ก าหนดมาตรการดูแลสอดส่องพฤติการณ์ของพระสงฆ์ที่กระท า
ผิดพระวินัย รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการอุปถัมภ์ ปกป้องรักษา และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ได้แก่ การสร้างการมี



๓๙ 
 

 

ส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชน การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรับรองและคุ้มครององค์การทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา  
(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) (มส. นร. และ วธ.) 

๓.๒) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยที่ควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

ให้มีการสังคายนาในด้านศาสนธรรมหรือหลักค าสอน ด้านศาสนบุคคล
หรือนักบวช สาวก ด้านศาสนพิธีหรือพิธีกรรม และด้านศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและ
หลักในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 


