
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

--------------------------------------------------------------  
คณะกรรมการที่มาประชุม 
1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   ประธาน 
2. นายสุธ ี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง    กรรมการ 
3. นายจรัส บุญณสะ  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง    กรรมการ 
๔. นางศุภวรรณ บูชาดี  แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
5. นายณรงค ์สืบตระกูล  แทนอธิบดีกรมท่ีดิน    กรรมการ 
6. นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล แทนอธิบดีกรมการปกครอง    กรรมการ 
๗. นายธนวัฒน ์ ปิ่นแก้ว  แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
๘. นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร  แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรรมการ 
๙. นายพรพิสุทธิ์ บุญศิริ  แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
๑๐. นายกฤษดา สมประสงค์ แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
๑๑. นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ แทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง   กรรมการ 
๑๒. นายพงศกร ยุทธโกวิท แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   กรรมการ     
13. นางอารียา งามฤทธิ  แทนผู้ว่าการการประปานครหลวง   กรรมการ 
๑๔. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  กรรมการ 
๑๕. นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว แทนผู้อ านวยการองค์การตลาด   กรรมการ 
๑๖. นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ แทนปลัดกรุงเทพมหานคร   กรรมการ 
๑๗. นางจุรีรัตน ์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
๑๘. นายเชษฐา  โมสิกรัตน์   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย   กรรมการและเลขานุการ  
๑๙. นายบัญชา  เชาวรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ สป.         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๐. นายนิเวศน ์หาญสมุทร ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป.           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๑. นายคณิต คงช่วย  แทนผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
22. นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์  ผู้อ านวยการ ป.ย.ป.มท. 
23. นางณิรมล  เกิดแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
24. นายศุภสันส ์ภูมิไชยา  เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ ปค. 
25. นายปฐวี กาญจนอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปค. 
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26. นายบุญเลิศ ภาคสุข   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ปค. 
27. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก  ผู้อ านวยการกองแผนงาน ทด. 
28. นางโสมนัส ทรัพย์สินเสรมิ  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ทด. 
29. นางพินนรินทร์ หินค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ยผ. 
30. นายอดิสร จันทร์แก้ว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองแผนวิสาหกิจ กฟน. 
31. นายพิเชษฐ วงษเ์คี่ยม  รองผู้อ านวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า กฟภ. 
32. นางสาวนฤมล อ้ึงอุปละชัย  นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 กปภ. 
33. นายชาติชาย อนงค์พรยศกุล  เศรษฐกร 6 
34. นางสาวพิชชาภา สาตราบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อต. 
35. นางปทิตตา ศาสตรพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กทม. 
36. นายอภิชาต สารบรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สบจ.สป. 
37. นางสาวปัทมาพร ปายฉาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สบจ.สป. 
38. นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนผ.สป. 
39. นายจรูญ ปงหาญ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพ้ืนที่ตามพระราชด าริ สนผ.สป. 
40. นางสาวนันทรัตน์ สุขศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนผ.สป. 
41. นางสาวรัตนา สรภูม ิ  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
42. นางสาวนนทญา หงส์รัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศปท.สป. 
43. นายพิชัยยา ตุระซอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ศดธ.สป. 
44. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป. 
45. นายธนวัฒน วิไล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กจ.สป. 
46. นายณัฐชัย ชินอรรถพร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กจ.สป. 
47. นายศุภชัย ศรีมีชัย   นิติกรช านาญการพิเศษ กจ.สป. 
48. นายชัชวาล เบญจสิริวงศ ์  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
49. นางบุษราคัม หวังศิริจิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. 
50. สิบโท พิชิต ตู้บรรเทิง  นิติกรช านาญการพิเศษ สกม.สป. 
51. นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลท้องถิ่น กถ.สป. 
52. นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
53. นางสาวเตือนใจ บุญทิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
54. นางสาวสมิตา อินทรพงษ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
55. นางสาวพิมพ์ใจ ยี่สาร ศรีสรรกาญจณ หัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
56. นายอนุชิต พูนยืม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
57. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร ื หันวงศ์  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
58. นายณัฐพงษ์ ตันศักดิ์ดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สตร.สป. 
59. นางสาววรพรรณ เกียรตินันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
60. นางสาวเจนจิรา ชุติยานนัท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปกครอง 
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61. นายสมพร ยิ้มเผือก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนผ.สป. 
62. นางสาวอัจฉภา อุ่นใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
63. นายญาณวัฒน์ ชูดวง   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สน.สป. 
64. นางสาวศุจิกร หิตยพา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
65. นายธนภูม ิใบทอง   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สนผ.สป. 
66. นางสาวชลธิชา เพชรานราภร  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ยผ. 
67. นางอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ยผ. 
68. นางสาวธัญรัตน์ ธารีศัพท ์  นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ  
69. นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์  นิติกรช านาญการ สกม.สป. 
70. นางสาวลักษณา โชติคุต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ป.ย.ป.มท. 
71. นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ป.ย.ป.มท. 
72. นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิ์รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ป.ย.ป.มท. 
73. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ป.ย.ป.มท. 
74. นายวัชรพงษ์ จิโสะ    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ป.ย.ป.มท. 
75. นางสาวมาซีเตาะห์ ดอนิ   เจ้าหน้าสนับสนุนงานมหาดไทย ป.ย.ป.มท. 
 
 ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ในฐานะ
ผู้น า ป.ย.ป.มท. ได้เป็นประธานการประชุม เมื่อถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. และองค์ประชุมครบแล้ว ประธานได้เปิดการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเกี่ยวโยงกับเรื่อง
งบประมาณหน่วยงานที่จะได้รับในอนาคต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจะมีความผิดผ่านกระบวนการ ป.ป.ช.       
หากไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องแผนการปฏิ รูปประเทศที่ได้ประกาศ                 
ลงราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ก็มีความส าคัญที่ทุกส่วนราชการต้องจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 916/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการก ากับติดตาม  
   และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป 
   ประเทศของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  
   ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  
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   เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งที่ 653/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2561 จัดตั้ งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย ป.ย.ป.มท. เป็นหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในเบื้องต้นให้
ข้าราชการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันด ารงราชานุภาพ ท าหน้าที่ใน ป.ย.ป.มท. อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจาก
ต าแหน่งหน้าที่เดิม     

   ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงมีค าสั่งที่ 916/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ            
ของกระทรวงมหาดไทย (เพ่ิมเติม) โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันด ารงราชานุภาพ            
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
กระทรวงมหาดไทย (ผอ.ป.ย.ป.มท.) เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประสานงาน
เชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 917/2561 เรื่องคณะท างาน กระทรวงมหาดไทย      
   เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
   ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561   

 



๕ 

 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และใช้กลไกที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการแต่งตั้ง
คณะท างานข้ึน โดยยึดโยงกับกลุ่มภารกิจ ที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ๔ กลุ่ม และให้มี
ฝ่ายเลขานุการในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) ส านักกฎหมาย สป.มท. เป็นเลขานุการด้านกิจการความมั่นคงภายใน เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๑ ด้าน คือ ด้านความม่ันคง และเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย      
และด้านกระบวนการยุติธรรม 
 (๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. เป็นเลขานุการด้านบริหาร เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
๑ ด้าน คือ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศ ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอ่ืนๆ (ด้านการป้องกัน                
และปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ)  
 (๓) ส านักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นเลขานุการด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เกี่ยวข้อง               
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ด้าน คือ ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนการปฏิรูปประเทศ        
๒ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ (ด้านพลังงาน)  
 (๔) ส านักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นเลขานุการด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา                  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และแผน            
การปฏิรูปประเทศ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านสังคม  
  โดยคณะท างานทั้ง ๔ ด้านตามกลุ่มภารกิจ มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง ข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน        
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 (๒) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่งเอกสาร 
หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ 
 (๓) เลขานุการคณะท างานฯ จะต้องประมวลข่าวสาร ความคืบหน้า การด าเนินงานของยุทธศาสตร์
ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในด้านที่รับผิดชอบ
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
 (๔) งานอ่ืนๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี 3.1  แนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 
(๑) ร่างแนวทางการด าเนินงาน 

 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานที่เป็นเลขานุการของทั้ง ๔ กลุ่มภารกิจ ด าเนินการดังนี้  
  1. เสนอเรื่องและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศตามท่ีมีการร้องขอ โดยอาจจะเชิญกรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย และรายงานให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจ
พิจารณา เพ่ือเสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป รวมทั้ง รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ส่งมาที่ ป.ย.ป.มท. ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตามปฏิทินการด าเนินงานที่แนบมาพร้อม
นี้ เพ่ือที่ ป.ย.ป.มท. จะได้สรุปภาพรวมของกระทรวง และรายงานผู้บริหารต่อไป  
  2. ประสาน บูรณาการ ติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกลุ่มภารกิจหรือบรรจุวาระประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยไตรมาละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลมาที่  ป.ย.ป.มท. เพ่ือจะได้น าเข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม                    
และประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่  415/2561              
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประสานและติดตามการปฏิบัติราชการในกลุ่มภารกิจ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 



๗ 

 

(๒) ร่างปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป  
   ประเทศ 11 ด้าน 
 
ความเป็นมา :   
ป.ย.ป.มท. ได้ส ารวจเรื่องและประเด็นการปฏิรูปประเทศ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๙๔ ประเด็น ดังนี้ 

 
ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

๑ การเมือง (๕) ๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมทางการเมือง       
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

  ๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี      
และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 

  ๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น และการ



๘ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

จัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นธรรม  

  ๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ 

  ๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 

๒ การบริหารราชการแผ่นดิน (๖) ๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน  

  ๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยง
กัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

  ๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว             
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง   

  ๙ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูง 

  ๑๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๕ ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สร้าง            
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

  ๑๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไก
ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

๓ กฎหมาย (๙) ๑๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมาย             
เป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ าเป็น รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใช้
บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

  ๑๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัด        
ความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  ๑๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๔ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ๑๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรา
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม            
ในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย หรือกฎท่ีมีความส าคัญและจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย รวมท้ังการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

  ๑๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
หรือกฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข้อมูล     
ของกฎหมาย ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายหรือกฎให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก 

  ๑๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่  ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอน               
และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ      
ท่ีด ี

  ๑๙ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
ให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่าย



๙ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

และขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติชอบ 

  ๒๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๑๐ มีกลไกส่ ง เสริมการบัง คับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔ กระบวนการยุติธรรม (๓) ๒๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน    
ของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม โดยไม่ล่าช้า 

  ๒๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อ      
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  ๒๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร         
ขององค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ านวยความยุติธรรม     
แก่ประชาชน โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๕ เศรษฐกิจ (๔) ๒๔ หัวข้อท่ี ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน                                             
หัวข้อย่อย ๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)                               
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค  

  ๒๕ หัวข้อท่ี ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม                        
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล                                      
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การขยายผลโครงการพระราชด าริกว่า  
๔,๐๐๐ โครงการ 

  ๒๖ หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน                                                      
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาธุรกิจชุมชน 

  ๒๗ หัวข้อย่อย ๒.๓ การสร้างสมดุลระดับประเทศ                                                      
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗ ระบบภาษี 

๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔๒) 

๒๘ ทรัพยากรทางบก                                                                                      
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ ทรัพยากรทางบก                                                                
ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

  ๒๙ ทรัพยากรทางบก                                                                                          
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ ทรัพยากรทางบก                                               
ประเด็นย่อยที่ ๒ ทรัพยากรดิน 

  ๓๐ ทรัพยากรทางบก 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ ๓ ทรัพยากรแร่ 

  ๓๑ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารแผนโครงการท่ีส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

  ๓๒ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ การบริหารเชิงพื้นท่ี 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ การบริหารจัดการร่วมกัน 

  ๓๓ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ การบริหารเชิงพื้นท่ี 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 



๑๐ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

  ๓๔ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ระบบเส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ การจัดการระบบเส้นทางน้ า 

  ๓๕ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ระบบเส้นทางน้ า 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ การดูแลรักษาเส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เสี่ยงน้ าท่วม 

  ๓๖ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ระบบการขยายผลแบบอย่างความส าเร็จ 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การขยายผลความส าเร็จด้านการบริหารจัดการน้ าและดูแล
รักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

  ๓๗ ทรัพยากรน้้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหาร
จัดการน้ า 

  ๓๘ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด 

  ๓๙ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 

  ๔๐ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 

  ๔๑ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง 

  ๔๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning) 

  ๔๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน 

  ๔๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑๐ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

  ๔๕ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ การบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและสัตว์
ทะเล 

  ๔๖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๑๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัย      
และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  

  ๔๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๑ ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ            
ท้ังระดับชาติและพื้นท่ี 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ การปฏิรูปกลไกคณะกรรมการ 

  ๔๘ ความหลากหลายทางชีวภาพ 



๑๑ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปฏิรูประบบการวิจัยด้านด้านความหลากหลาย         
ทางชีวภาพ   
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ จัดท าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ๔๙ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึง เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน 

  ๕๐ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย         
ทางชีวภาพ 
ประเด็นย่อย ๕.๑ จัดท าแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

  ๕๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
ประเด็นย่อย ๕.๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปัน และด ารงไว้ซ่ึงองค์ความรู้  

  ๕๒ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ ปฏิรูประบบ กลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  ๕๓ สิ่งแวดล้อม                                                                                           
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด     
ให้มีประสิทธิภาพ                                                                                   
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด โดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยก
และน ากลับไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด : มลพิษจากขยะชุมชน 

  ๕๔ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด      
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะทุกประเภทท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็ม
รูปแบบ ตัง้แต่ครัวเรือนถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน 

  ๕๕ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด     
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของภาคเอกชน        
ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน  

  ๕๖ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด     
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขอ
อนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ าเสีย  

  ๕๗ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด    
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๖ พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน



๑๒ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการน้ าเสีย              
ท่ีแหล่งก าเนิด 

  ๕๘ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด     
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจ    
ให้โรงงานจัดการมลพิษท่ีต้นทาง : มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  ๕๙ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด      
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและคุณภาพส่ิงแวดล้อม : มลพิษจากสารเคมี ภาคการเกษตร  

  ๖๐ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด    
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑๐ ขยายบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของภาคเอกชน     
ในการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  

  ๖๑ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๑ ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดท ามาตรฐาน          
ให้ค าแนะน า ติดตาม และตรวจสอบการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักวิชาการ    
ให้ชัดเจน : มลพิษจากขยะ 

  ๖๒ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม 
และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ากับดุแลการบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวิชาการ : มลพิษจากน้ า 

  ๖๓ สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๒ เร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย และข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นท่ี ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
: ภาครัฐ 

  ๖๔ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ  

  ๖๕ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูปการผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ การวางผังเมือง และการก ากับการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการใช้
ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง  

  ๖๖ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูปการผังเมือง 



๑๓ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นท่ีเฉพาะท้องถิ่น          
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๖๗ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูปการผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก ากับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียว และพื้นท่ีรองรับน้ าด้วยการโอนสิทธิ        
การพัฒนาพ้ืนท่ี (Transfer of Development Rights : TDR)  

  ๖๘ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ           
และเครื่องมือบริหารจัดการ 

  ๖๙ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อม 

๗ สาธารณสุข (๔) ๗๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ระบบบริการปฐมภูมิ  

  ๗๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

  ๗๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

  ๗๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑๐ ระบบหลักประกันสุขภาพ 

๘ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) 

๗๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 

  ๗๕ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/
กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

  ๗๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ การปฏิรูปการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 

๙ สังคม (๕) ๗๗ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุน     
เพื่อสังคม  

  ๗๘ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  

  ๗๙ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

  ๘๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

  ๘๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม 

๑๐ พลังงาน (๗) ๘๒ ● ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 

  ๘๓ ● ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 

  ๘๔ ● ด้านไฟฟ้า 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 



๑๔ 

 

ด้านที่ ด้าน ที ่ เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 

  ๘๕ ● ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

  ๘๖ ● ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางท่ีส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอย
ไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

  ๘๗ ● ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 

  ๘๘ ● ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
(Building Energy Code: BEC) 

๑๑ การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๖) 
๘๙ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

  ๙๐ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ด้านการป้องปราม (๑) 

  ๙๑ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ด้านการป้องปราม (๒)  

  ๙๒ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ด้านการปราบปราม (๑) 

  ๙๓ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ ด้านการปราบปราม (๒)  

  ๙๔ เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการ 

 
 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จ้าแนกตามจ้านวน ดังนี้ 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๒ เรื่อง  ๗. สังคม ๕ เรื่อง 
๒. กฎหมาย ๙ เรื่อง     ๘. เศรษฐกิจ ๔ เรื่อง 
๓. พลังงาน ๗ เรื่อง     ๙. สาธารณสุข ๔ เรื่อง 
๔. การบริหารราชการแผ่นดิน ๖ เรื่อง   ๑๐. กระบวนการยุติธรรม ๓ เรื่อง 
๕. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖ เรื่อง  ๑๑. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ เรื่อง 
๖. การเมือง ๕ เรื่อง 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ทุกหนว่ยงานจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ ลงในระบบ EMENSCR ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2561 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 

ปิดประชุม ณ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

  (นายวัชรพงษ์ จิโสะ)     (นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์) 
         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สดร.สป.    ผู้อ านวยการ ป.ย.ป.มท. 
         ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


